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Inbjudan till
Online-turneringen 29 januari 2021

Hej och god fortsättning på det nya året! 

Vi vill så gärna arrangera Tjejtävlingen på nytt men pandemin förhindrar oss att hålla den på vanligt 
sätt på Stockholms Schacksalonger. 

Vi vet hur mycket alla vill spela och nu provar vi på att ha Tjejtävlingen online. 

Alla som vill vara med i tävlingen, boka in fredagen den 29 januari. Tävlingen startar kl. 17:00 
men man behöver vara inloggad på Lichess redan 16:45. Tävlingen spelas över fem ronder 
Schweizer med betänketiden 15 min + 10 sek/drag.  Nya ronder startar automatiskt 5 minuter 
efter att det sista partiet i ronden innan är färdigspelat. Så det gäller att vara alert och inte lämna 
sin dator för länge. Alla juniortjejer födda 2001 eller senare kan delta. 

Ingen startavgift. De tre främsta får medaljer och alla som deltar erhåller diplom. Priserna skickas 
hem med post. 

Tävlingen spelas på plattformen Lichess. Den är gratis att använda.  
Hur man gör för att skapa ett Lichess-konto, om inte redan har det, samt hur man går med i 
Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp kan man läsa om under punkt 3 nedan. 

Det är det viktigaste av allt – att man spelar alldeles själv precis som under ett parti när man sitter 
vid ett schackbräde. 
Det är normala fair-play-regler som gäller. Det är helt förbjudet att ta någon som helst hjälp. Det 
innebär att man till exempel inte får ta hjälp av föräldrar, kompisar, schackböcker eller 
schackprogram. 
Lichess har ett inbyggt system för att upptäcka fusk. Skulle Lichess upptäcka misstänkt fusk kommer 
de att varna spelaren. Anser Lichess att det till 100% är klarlagt att det rör sig om fusk kommer 
spelaren automatiskt uteslutas från Lichess. 
Tävlingsledningen kommer också följa partierna för att efter bästa förmåga se till att allt går rätt till. 

Anmälan sker i flera steg: 
1) Först ordnar man ett konto på Lichess.
2) Sedan registrerar man sig i Stockholms Schackförbunds Lichess-klubb.
3) Hur det går till att skapa ett konto på Lichess och anmäla sig till Stockholms Schackförbunds 

Lichess-klubb kan man läsa om här.
4) Skicka därefter ett mejl till Jonas Sandbom på Stockholms Schackförbund:

jonas.sandbom@stockholmsschack.se och berätta att ni ansökt om medlemskap i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-klubb. Glöm inte att skriva i mejlet vilket ”Lichess-namn” ni valt. Det är då 
mycket lättare för Jonas att godkänna er. Stockholms Schackförbund vill inte ha in ”obehöriga” i sin 
klubb.

5) När Jonas har godkänt ert medlemskap kommer han svara på ert mejl och nu ska ni registrera er 
för tävlingen. Det gör ni på den här länken; https://lichess.org/swiss/nrUlOlsp.
Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i 
Stockholms Schackförbunds Lichess-klubb.

Vi behöver få anmälan senast 28 januari. 

Har ni frågor kontakta huvuddomaren Jonas Sandbom – tele: 073-613 19 73 eller: 
jonas.sandbom@stockholmsschack.se

Det går även bra att kontakta Pia Cramling tele: 073-946 27 18 eller pia588818@gmail.com 

Varmt välkomna! 



Pia Cramling och Stockholms Schackförbunds
Online-tävling för tjejer 29 januari 2021

17 spelare från 8 olika schackklubbar deltog i tävlingen

Linnea Johansson-Öhman, Järfälla SS segrade på maximala 5 poäng
före Hanna Jägare, Lund ASK och Solomia Truskavetska, Wasa SK .

Tävlingsledning:  Jonas Sandbom, Nicholas Hjelmberg och Pia Cramling

Solomia Truskavetska

Linnea Johansson-Öhman

Hanna Jägare

Foto: Lars OA Hedlund

Plats Namn Lichess-namn Klubb Födelseår Poäng
1 Linnea Johansson Öhman NeaNext Järfälla SS 2006 5
3 Hanna Jägare H_Jagare Lunds ASK 2008 4
3 Solomia Truskavetska ACitrusFruit Wasa SK 2005 4
4 Tyra Fredriksson Tyrfre Kristallens SK 2009 3
5 Felicia Lundberg felicialundberg Essingeskolans SK 2008 3
6 Alexandra Lövgren Alexandra Yu Kristallens SK 2007 3
7 Elsa Novak Elsa_N Stockholms SS 2010 3
8 Lovisa Petersson yolo_swag_motorvag Kristallens SK 2003 3
9 Estera Nord Petra Khan Kristallens SK 2008 2

10 My Hedman Ljungqvist MolPo96 Kristallens SK 2009 2
11 Cristina Ostafiev ocristina Trojanska Hästen 2011 2
12 Emma Wrangsjö Vafalls Kristallens SK 2003 2
13 Inanna Trollhagen QueenInanna Trojanska Hästen 2009 2
14 Vendela v314159265 Tyresö SK 2011 2
15 Ece Gultekin Ecegultein Essingeskolans SK 2010 2
16 Agnes Pansell agnespansell Essingeskolans SK 2010 1
17 Sally Björkling Sally5D Essingeskolans SK 2009 1



Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-schacktävling 2 

Hej! 

Vi är väldigt glada att många spelare var med i den första Tjejtävlingen online och tycker att tävlingen blev 
jättelyckad. Vi hoppas också att ni som var med tyckte det var roligt att delta. Pandemin gör att vi tyvärr inte än 
kan hålla Tjejtävlingen på Stockholms Schacksalonger. Istället arrangeras Tjejtävlingen på nytt online. Ni som är 
intresserade, boka in fredagen 19 februari, då det är dags igen! 
Tävlingen spelas på plattformen Lichess och det är gratis att bli medlem i Lichess. Första ronden startar kl 17:00 
men man behöver vara inloggad på Lichess redan 16:45. Tävlingen spelas över fem ronder Schweizer med 
betänketiden 15 min + 10 sek/drag. Nya ronder startar automatiskt 5 minuter efter att det sista partiet i ronden 
innan är färdigspelat. Så det gäller att vara alert och inte lämna sin dator för länge. Alla juniortjejer födda 2001 
eller senare kan delta. 
Ingen startavgift. De tre främsta får medaljer och alla som deltar erhåller diplom. Priserna skickas hem med 
post. 
Hur man gör för att skapa ett Lichess-konto, om inte redan har det, samt hur man går med i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp kan man läsa om under punkt 3 nedan. 
Det viktigaste av allt - är att man spelar alldeles själv precis som under ett parti när man sitter vid ett schackbräde. 
Det är normala fair-play-regler som gäller. Det är helt förbjudet att ta någon som helst hjälp. Det innebär att man till 
exempel inte får ta hjälp av föräldrar, kompisar, schackböcker eller schackprogram. 
Lichess har ett inbyggt system för att upptäcka fusk. Skulle Lichess upptäcka misstänkt fusk kommer de att varna 
spelaren. Anser Lichess att det till 100% är klarlagt att det rör sig om fusk kommer spelaren automatiskt uteslutas 
från Lichess. Tävlingsledningen kommer också följa partierna för att efter bästa förmåga se till att allt går rätt till. 

Anmälan sker i flera steg: 
1) Först ordnar man ett konto på Lichess (om man inte redan har ett).
2) Sedan registrerar man sig i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp (om man inte redan gjort det).
3) Hur det går till att skapa ett konto på Lichess och anmäla sig till Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp kan man 

läsa om här.
4) Skicka därefter ett mejl till Jonas Sandbom på Stockholms Schackförbund:  jonas.sandbom@stockholmsschack.se 

och berätta att ni ansökt om medlemskap i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp. Glöm inte att skriva i mejlet 
vilket ”Lichess-namn” ni valt. Det är då mycket lättare för Jonas att godkänna er. Stockholms Schackförbund vill 
inte ha in ”obehöriga” i sin klubb.

5) När Jonas har godkänt ert medlemskap kommer han svara på ert mejl och nu ska ni registrera er för tävlingen. Det 
gör ni på den här länken; https://lichess.org/swiss/wOiv6cRc.
 Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp.

Vi behöver få anmälan senast 18 februari. 
Har ni frågor kontakta huvuddomaren Jonas Sandbom – tele: 073-613 19 73 eller: 
jonas.sandbom@stockholmsschack.se 
Det går även bra att kontakta Pia Cramling tele: 073-946 27 18 eller pia588818@gmail.com

Varmt välkomna! 

Pia Cramling Jonas Sandbom Nicholas Hjelmberg 

Inbjudan till
Online-turneringen 19 februari 2021



Pia Cramlings och Stockholms Schackförbunds
Online-schacktävling 2

för tjejer 19 februari 2021
Hej allesammans! 
 

Tävlingen är över och vi hoppas att det var kul att spela och kämpa mot varandra. Många var med i den här 
andra upplagan av Tjejtävlingen Online, som slog alla rekord. 25 spelare kom till start och så många har det 
aldrig varit tidigare i någon av Tjejtävlingarna. Sju Stockholmsklubbar fanns representerade och 
Essingeskolans SK hade hela 7 spelare i deltagarlistan.  
 

Det var inte bara stockholmare som fanns med utan även spelare från klubbar långt ifrån huvudstaden som 
Eslövs SS, Lunds ASK och Örgryte SK. Vi hade även en utländsk gäst som kommer ända från Norge och spelar 
för både en norsk och en svensk klubb.   
 

Solomiya Truskavetska (Wasa SK) segrade efter att ha vunnit alla sina fem partier. Tvåan Elsa Andersson 
(Eslövs SK), trean Linnea Johansson Öhman (Järfälla SS) och fyran Anna Blauhut (Fredriksstad SS/Tanums SS) 
tog alla 4 poäng.  
De tre främsta spelarna får medaljer och alla deltagare får diplom. Det kommer med posten. 
 Stort tack ni alla som var med. Det var jättekul och spännande att följa era partier!  
I mars månad är vi tillbaka igen med en ny Tjejtävling Online.   
 

Med vänliga hälsningar 
 

Pia Cramling, Jonas Sandbom och Nicholas Hjelmberg 
 

Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-tjejschackturnering 19 februari 2021 
      
Plats Namn Lichess-namn Klubb Födelseår Poäng 

1 Solomia Truskavetska aCitrusFruit Wasa SK 2005 5 
2 Elsa Andersson Bustuta Eslövs SK 2008 4 
3 Linnea Johansson Öhman linnea_j_Ohman Järfälla SS 2006 4 
4 Anna Blauhut Annablomst Fredrikstad SS/Tanums SS 2009 4 
5 Estera Nord  Petrakhan Kristallens SK 2008 3½ 
6 Hanna Jägare H_Jagare Lunds ASK 2008 3½ 
7 Sol Andersson Solljus Örgryte SK 2011 3 
8 Cristina Ostafiev ocristina Trojanska Hästen 2011 3 
9 Sofia Lazovskaya SofiaLaz SS 4 Springare 2011 3 

10 My Hedman Ljungqvist MOLPO96 Kristallens SK 2009 3 
11 Elsa Novak Elsa_N Stockholms SS 2010 3 
12 Mio Ljungros Loljung Kristallens SK 2012 3 
13 Elizaveta Mashkova L_Mashkova Tyresö SK 2012 2 
14 Inanna Trollhagen QueenInanna Trojanska Hästen 2009 2 
15 Tyra Fredriksson Tyrfre Kristallens SK 2009 2 
16 Lily Almegård Lejonungen Kristallens SK 2011 2 
17 Alexandra Lövgren AlexandraYu Kristallens SK 2007 2 
18 Ece Gultekin ecegultekin Essingeskolans SK 2010 2 
19 Felicia Lundberg felicialundberg Essingeskolans SK 2008 2 
20 Ella Cooray ELLACOORAY Essingeskolans SK 2010 2 
21 Vendela v314159265 Tyresö SK 2011 2 
22 Stina Forsgren Stinisen2010 Essingeskolans SK 2010 1 
23 Stella Leü CerebralVet Essingeskolans SK 2010 1 
24 Agness Pansell SportingRabbit Essingeskolans SK 2010 1 
25 Lilly-Rose Ruocco HighestOwl Essingeskolans SK 2010 0 

 

 



1. SolomiaTruskavetska, Wasa SK

3. Linnea Johanssson-Öhman, Järfälla SS

2. Elsa Andersson, Eslövs SK

Text: Pia Cramling, Jonas Sandbom och
Nicholas Hjelmberg

Foto: Lars OA Hedlund



Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-schacktävling 3 

Hej! 

Vi är väldigt glada att många spelare har varit med i de två första Tjejtävlingarna online. Vi tycker att båda 
tävlingarna varit jätteroliga. Förhoppningsvis tycker ni som var med också det. Pandemin gör tyvärr fortfarande att 
vi inte än kan hålla Tjejtävlingen på Stockholms Schacksalonger. Istället arrangeras Tjejtävlingen på nytt online. Ni 
som är intresserade, boka in fredagen 19 mars, då det är dags igen! 
Tävlingen spelas på plattformen Lichess och det är gratis att bli medlem i Lichess. Första ronden startar kl 17:00 
men man behöver vara inloggad på Lichess redan 16:45. Tävlingen spelas över fem ronder Schweizer med 
betänketiden 15 min + 10 sek/drag. Nya ronder startar automatiskt 5 minuter efter att det sista partiet i ronden 
innan är färdigspelat. Så det gäller att vara alert och inte lämna sin dator för länge. Alla juniortjejer födda 2001 
eller senare kan delta. 
Ingen startavgift. De tre främsta får medaljer och alla som deltar erhåller diplom. Priserna skickas hem med 
post. 
Hur man gör för att skapa ett Lichess-konto, om inte redan har det, samt hur man går med i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp kan man läsa om under punkt 3 nedan. 
Det viktigaste av allt - är att man spelar alldeles själv precis som under ett parti när man sitter vid ett schackbräde. 
Det är normala fair-play-regler som gäller. Det är helt förbjudet att ta någon som helst hjälp. Det innebär att man till 
exempel inte får ta hjälp av föräldrar, kompisar, schackböcker eller schackprogram. 
Lichess har ett inbyggt system för att upptäcka fusk. Skulle Lichess upptäcka misstänkt fusk kommer de att varna 
spelaren. Anser Lichess att det till 100% är klarlagt att det rör sig om fusk kommer spelaren automatiskt uteslutas 
från Lichess. Tävlingsledningen kommer också följa partierna för att efter bästa förmåga se till att allt går rätt till. 

Anmälan sker i flera steg: 
1) Först ordnar man ett konto på Lichess (om man inte redan har ett).
2) Sedan registrerar man sig i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp (om man inte redan gjort det).
3) Hur det går till att skapa ett konto på Lichess och anmäla sig till Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp kan man 

läsa om här.
4) Skicka därefter ett mejl till Jonas Sandbom på Stockholms Schackförbund: jonas.sandbom@stockholmsschack.se 

och berätta att ni ansökt om medlemskap i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp. Glöm inte att skriva i mejlet 
vilket ”Lichess-namn” ni valt. Det är då mycket lättare för Jonas att godkänna er. Stockholms Schackförbund vill 
inte ha in ”obehöriga” i sin klubb.

5) När Jonas har godkänt ert medlemskap kommer han svara på ert mejl och nu ska ni registrera er för tävlingen. Det 
gör ni på den här länken; https://lichess.org/swiss/nUwCn304.
 Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp.

Vi behöver få anmälan senast 18 mars. 
Har ni frågor kontakta huvuddomaren Jonas Sandbom – tele: 073-613 19 73 eller: 
jonas.sandbom@stockholmsschack.se 

Varmt välkomna! 

Pia Cramling Jonas Sandbom Nicholas Hjelmberg 



Pia Cramlings och Stockholms Schackförbunds
Online-schacktävling 3
för tjejer 19 mars 2021

Hej! 
 

Vi är väldigt glada att så många deltog i den tredje upplagan av Tjejtävlingen, som slog alla rekord med 30 deltagare!  
 

Många som varit med i de första tävlingarna var tillbaka och vi fick även flera nya spelare, ett par befann sig så långt borta som på 
Azorerna i Atlanten och vi hade även en deltagare i Thailand och en i Norge. Spridningen inom Sverige var också imponerande med 
spelare från hela 16 olika svenska schackklubbar runt om i Sverige.  
 

Segrade den här gången gjorde Viktoria Cymbron, Storstockholms SA med 5 poäng av 5 möjliga. I sista rondens finalparti besegrade 
hon februaritävlingens etta Solomilla Truslavetska, Wasa SK, som slutade tvåa. På tredje plats kom Hanna Blauhut, Tanum SS/ 
Fredriksstad SS.  
Klubbligan – den schackklubb som har flest spelare med i tävlingen - vanns liksom senast av Essingeskolans SK, som hade sex spelare 
på plats, precis före Kristallens SK med fem deltagare. 
 

Det var jättekul att följa tävlingen och se hur väl ni alla kämpade. Grattis till er alla! 
Tävlingen blev dessutom den längsta hittills och höll på i drygt 3 timmar efter att några partier blivit väldigt långa. 
 

Medaljer till de tre på främsta och diplom till alla deltagare kommer att skickas hem. 
Vi är tillbaka i april och kommer snart ut med datum för nästa Tjejtävling. 
Vi hoppas att se er alla där!  
 

Hälsningar 
 

Pia Cramling, Jonas Sandbom och Nicholas Hjelmberg 
 

Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-tjejschackturnering 2021-03-19  
      

Plats Namn Lichess-namn Klubb Födelseår Poäng 
1 Victoria Cymbron VickyC Storstockholms SA 2008 5 
2 Solomia Truskavetska aCitrusFruit Wasa SK 2005 4 
3 Anna Blauhut Annablomst Fredrikstad SS/Tanums SS 2009 4 
4 Alice Xiong E-c-i-l-a Västerås SK 2008 4 
5 Elsa Andersson Bustuta Eslövs SK 2008 4 
6 Sofia Cymbron SofiaC Storstockholms SA 2010 3 
7 Anya Belle Burbach TH-ABB SS Manhem 2006 3 
8 My Hedman Ljungqvist MOLPO96 Kristallens SK 2009 3 
9 Sol Andersson Solljus Örgryte SK 2011 3 

10 Hanna Jägare H_Jagare Lunds ASK 2008 3 
11 Cristina Ostafiev ocristina Trojanska Hästen 2011 3 
12 Matilda Holmgren Fikontass Skara SS 2008 3 
13 Sofia Lazovskaya SofiaLaz SS 4 Springare 2011 3 
14 Elsa Novak Elsa_N Stockholms SS 2010 2½ 
15 Moa Möller Munken10 SS Manhem 2010 2½ 
16 Alexandra Lövgren AlexandraYu Kristallens SK 2007 2½ 
17 Astrid Qi Astrid_sweden Trojanska Hästen 2010 2 
18 Paulina Efimova Paulinae Örgryte SS 2012 2 
19 Tyra Fredriksson Tyrfre Kristallens SK 2009 2 
20 Felicia Lundberg felicialundberg Essingeskolans SK 2008 2 
21 Ece Gultekin ecegultekin Essingeskolans SK 2010 2 
22 Estera Nord  Petrakhan Kristallens SK 2008 2 
23 Anna Shipsha Shipsha4 ÅSKA 2004 2 
24 Kayla Lindberg Ross Kaylin Kristallens SK 2007 2 
25 Vendela v314159265 Tyresö SK 2011 1 
26 Inanna Trollhagen QueenInanna Trojanska Hästen 2009 1 
27 Agness Pansell SportingRabbit Essingeskolans SK 2010 1 
28 Hedwig Grahn Wall GroovyGoat Essingeskolans SK 2010 1 
29 Lilly-Rose Ruocco HighestOwl Essingeskolans SK 2010 1 
30 Moa Jernberg moajernberg Essingeskolans SK 2008 0 

 

 



Alice Xiong

Anya Belle Burbach

Anna Blauhut

Pia Cramling
och

Solomia Truskavetska

Text: Pia Cramling, Jonas Sandbom och
Nicholas Hjelmberg

Foto: Lars OA Hedlund



 
 

Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-Tjejschacktävling 4 
 
Hej! 
 
Vi är väldigt glada att många spelare har varit med i de tre första Tjejtävlingarna online. Vi tycker att alla tre 
tävlingar varit jättelyckade. Vi hoppas att ni som var med också tycker det. Pandemin gör tyvärr fortfarande att vi 
inte än kan hålla Tjejtävlingen på Stockholms Schacksalonger. I stället arrangeras Tjejtävlingen på nytt online. Ni 
som är intresserade, boka in fredagen 23 april, då det är dags igen! 

 

Tävlingen spelas på plattformen Lichess och det är gratis att bli medlem i Lichess. Första ronden startar kl 17:00 
men man behöver vara inloggad på Lichess redan 16:45. Tävlingen spelas över fem ronder Schweizer med 
betänketiden 15 min + 10 sek/drag. Nya ronder startar automatiskt 5 minuter efter att det sista partiet i ronden 
innan är färdigspelat. Så det gäller att vara alert och inte lämna sin dator för länge. Alla juniortjejer födda 2001 
eller senare kan delta. 
Ingen startavgift. De tre främsta får medaljer och alla som deltar erhåller diplom. Priserna skickas hem med 
post. 

 

Hur man gör för att skapa ett Lichess-konto, om inte redan har det, samt hur man går med i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp kan man läsa om under punkt 3 nedan. 

 

Det viktigaste av allt - är att man spelar alldeles själv precis som under ett parti när man sitter vid ett schackbräde. 
Det är normala fair-play-regler som gäller. Det är helt förbjudet att ta någon som helst hjälp. Det innebär att man till 
exempel inte får ta hjälp av föräldrar, kompisar, schackböcker eller schackprogram. 
Lichess har ett inbyggt system för att upptäcka fusk. Skulle Lichess upptäcka misstänkt fusk kommer de att varna 
spelaren. Anser Lichess att det till 100% är klarlagt att det rör sig om fusk kommer spelaren automatiskt uteslutas 
från Lichess. Tävlingsledningen kommer också följa partierna för att efter bästa förmåga se till att allt går rätt till. 

 

Anmälan sker i flera steg: 
1) Först ordnar man ett konto på Lichess (om man inte redan har ett). 
2) Sedan registrerar man sig i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp (om man inte redan gjort det). 
3) Hur det går till att skapa ett konto på Lichess och anmäla sig till Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp kan man 

läsa om här. 
4) Skicka därefter ett mejl till Jonas Sandbom på Stockholms Schackförbund: jonas.sandbom@stockholmsschack.se 

och berätta att ni ansökt om medlemskap i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp. Glöm inte att skriva i mejlet 
vilket ”Lichess-namn” ni valt. Det är då mycket lättare för Jonas att godkänna er. Stockholms Schackförbund vill 
inte ha in ”obehöriga” i sin klubb. 

5) När Jonas har godkänt ert medlemskap kommer han svara på ert mejl och nu ska ni registrera er för tävlingen. Det 
gör ni på den här länken: https://lichess.org/swiss/6dmB7Cwf. 
 Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp. 

 

Vi behöver få anmälan senast 22 april. 
Har ni frågor kontakta huvuddomaren Jonas Sandbom – tele: 073-613 19 73 eller: 
jonas.sandbom@stockholmsschack.se 
 
 
Varmt välkomna! 
 
Pia Cramling Jonas Sandbom Nicholas Hjelmberg 



Pia Cramlings och Stockholms Schackförbunds
Online-schacktävling 4
för tjejer 23 april 2021

Hej! 
 

Tjejtävlingen är över för den här gången och vi tackar er alla som var med i går. Utan er skulle det inte bli något.  
 

Stort grattis till Victoria Cymbron, Storstockholms SA, som vann tävlingen liksom i mars och igen med full pott - fem segrar på lika 
många partier.  Bakom Victoria var det hårt och tre spelare hamnade jämsides med fyra poäng tvåan Anya Belle Burbach, SS 
Manhem, trean Sol Andersson, Örgryte SK samt fyran Sofia Cymbron, Storstockholms SA.  
 

Essingeskolans SK vann, liksom tidigare klubbligan, och hade hela sju spelare med i startfältet före Kristallens SK med fem deltagare.   
Många hade varit med i tidigare tävlingar och vi är väldigt glada att ni fortsätter att spela i Tjejtävlingen. Även trevligt att se några 
nya spelare och vi gläds åt att tävlingen fortsätter att spridas runt om i landet. 
 

Alla deltagare får diplom som skickas hem till er.  De tre främsta får även medaljer och de kommer också med post. 
Vi vill passa på att tipsa om andra tävlingar online. 
 

8 maj spelas Flick-SM online i olika åldersgrupper och vill man vara med finns information på den här länken till Sveriges 
Schackförbunds hemsida: https://schack.se/nyhet/junior-och-ungdom/2021/03/inbjudan-flick-sm-i-schack/ 
Det går naturligtvis även att spela i DAM-SM online 9 maj om man vill ha en hel schackhelg: 
https://schack.se/nyhet/damschack/2021/03/inbjudan-dam-sm-online-i-snabbschack/ 
 

Vi hjälper gärna till om ni har någon fråga. 
Det spelas även andra juniortävlingar online som man kan delta i. Håll ögonen öppna och ge varandra gärna tips om ni tänker spelar 
i någon tävling. Det finns ofta information på - https://www.stockholmsschack.se/  eller på Schack.se 
 

Vi är tillbaka fredag 21 maj med en ny Tjejtävling och hoppas att vi ses där! 
 

Hälsningar, 
 

Pia Cramling, Jonas Sandbom och Nicholaus Hjelmberg 
 
Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-tjejschackturnering 23 april 2021  

      
Plats Namn Lichess-namn Klubb Födelseår Poäng 

1 Victoria Cymbron VickyC Storstockholms SA 2008 5 
2 Anya Belle Burbach TH-ABB SS Manhem 2006 4 
3 Sol Andersson Solljus Örgryte SK 2011 4 
4 Sofia Cymbron SofiaC Storstockholms SA 2010 4 
5 Elsa Andersson Bustuta Eslövs SK 2008 3½ 
6 Tyra Fredriksson Tyrfre Kristallens SK 2009 3½ 
7 Cristina Ostafiev ocristina Trojanska Hästen 2011 3 
8 Astrid Qi Astrid_sweden Trojanska Hästen 2010 3 
9 Ece Gultekin ecegultekin Essingeskolans SK 2010 3 

10 Alice Xiong E-c-i-l-a Västerås SK 2008 3 
11 Sofia Lazovskaya SofiaLaz SS 4 Springare 2011 3 
12 Felicia Lundberg felicialundberg Essingeskolans SK 2008 3 
13 Alexandra Lövgren AlexandraYu Kristallens SK 2007 3 
14 Kayla Lindberg Ross Kaylin Kristallens SK 2007 2½ 
15 Estera Nord  Petrakhan Kristallens SK 2008 2 
16 Moa Möller Munken10 SS Manhem 2012 2 
17 Elena Dalström ElenaDal Schack Matt SK Högbyskolan Hemse 2009 2 
18 Vendela v314159265 Tyresö SK 2011 2 
19 Lily Almegård Lejonkungen Kristallens SK 2011 2 
20 Agnes Olin ZealfulOctopus Essingeskolans SK 2010 2 
21 Nora Duse Nora10 Schack Matt SK Högbyskolan Hemse 2009 1½ 
22 My Hedman Ljungqvist MOLPO96 Kristallens SK 2009 1 
23 Agness Pansell SportingRabbit Essingeskolans SK 2010 1 
24 Hedvig Grahn Wall GroovyGoat Essingeskolans SK 2010 1 
25 Lilly-Rose Ruocco HighestOwl Essingeskolans SK 2010 0 
26 Klara Meurling SubstantBaker Essingeskolans SK 2010 0 
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Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-Tjejschacktävling 5 
 
Hej! 
 
Vi är väldigt glada att många spelare har varit med i de fyra första Tjejtävlingarna online. Som arrangörer är vi 
mycket nöjda med tävlingarna. Hoppas att ni som varit med och spelat också har gillat tävlingarna. 
Pandemin gör tyvärr fortfarande att vi inte än kan hålla Tjejtävlingen på Stockholms Schacksalonger. I stället 
arrangeras Tjejtävlingen på nytt online. Ni som är intresserade, boka in fredagen 21 maj, då det är dags igen! 

 

Tävlingen spelas på plattformen Lichess och det är gratis att bli medlem i Lichess. Första ronden startar kl 17:00 
men man behöver vara inloggad på Lichess redan 16:45. Tävlingen spelas över fem ronder Schweizer med 
betänketiden 15 min + 10 sek/drag. Nya ronder startar automatiskt 5 minuter efter att det sista partiet i ronden 
innan är färdigspelat. Så det gäller att vara alert och inte lämna sin dator för länge. Alla juniortjejer födda 2001 
eller senare kan delta. 
Ingen startavgift. De tre främsta får medaljer och alla som deltar erhåller diplom. Priserna skickas hem med 
post. 

 

Hur man gör för att skapa ett Lichess-konto, om inte redan har det, samt hur man går med i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp kan man läsa om under punkt 3 nedan. 

 

Det viktigaste av allt - är att man spelar alldeles själv precis som under ett parti när man sitter vid ett schackbräde. 
Det är normala fair-play-regler som gäller. Det är helt förbjudet att ta någon som helst hjälp. Det innebär att man till 
exempel inte får ta hjälp av föräldrar, kompisar, schackböcker eller schackprogram. 
Lichess har ett inbyggt system för att upptäcka fusk. Skulle Lichess upptäcka misstänkt fusk kommer de att varna 
spelaren. Anser Lichess att det till 100% är klarlagt att det rör sig om fusk kommer spelaren automatiskt uteslutas 
från Lichess. Tävlingsledningen kommer också följa partierna för att efter bästa förmåga se till att allt går rätt till. 

 

Anmälan sker i flera steg: 
1) Först ordnar man ett konto på Lichess (om man inte redan har ett). 
2) Sedan registrerar man sig i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp (om man inte redan gjort det). 
3) Hur det går till att skapa ett konto på Lichess och anmäla sig till Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp kan man 

läsa om här. 
4) Skicka därefter ett mejl till Jonas Sandbom på Stockholms Schackförbund: jonas.sandbom@stockholmsschack.se 

och berätta att ni ansökt om medlemskap i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp. Glöm inte att skriva i mejlet 
vilket ”Lichess-namn” ni valt. Det är då mycket lättare för Jonas att godkänna er. Stockholms Schackförbund vill 
inte ha in ”obehöriga” i sin klubb. 

5) När Jonas har godkänt ert medlemskap kommer han svara på ert mejl och nu ska ni registrera er för tävlingen. Det 
gör ni på den här länken: https://lichess.org/swiss/DR6uLhSl. 
 Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp. 

 

Vi behöver få anmälan senast 20 maj. 
Har ni frågor kontakta huvuddomaren Jonas Sandbom – tele: 073-613 19 73 eller: 
jonas.sandbom@stockholmsschack.se 
 
 
Varmt välkomna! 
 
Pia Cramling Jonas Sandbom Nicholas Hjelmberg 



Pia Cramlings och Stockholms Schackförbunds
Online-schacktävling 5
för tjejer 21 maj  2021

Hej! 
 

Tävlingen den femte i raden är färdigspelad och här kommer slutresultatet. Tyvärr är vi sena men det är för att vi saknar 
namn på en av deltagarna, och har förgäves försökt se vem som spelar under 
namnet Mariaandreea10. 
 

Stort grattis till Viktoria Cymbron som gjorde om sina senaste bragder och vann tävlingen igen med fem raka vinster.  
Anna Blauhut och Elsa Andersson, tvåan och trean kom en poäng efter och förlorade bara ett parti var, mot Viktoria. 
 

Grattis till er också och alla ni som var med! 
 

Den här gången deltog spelare från hela 16 olika schackklubbar runt om i landet. 
Fyra av klubbarna hade två spelare i startfältet och blev bäst i klubbligan: Storstockholms SA, Trojanska hästen, Schack 
Matt SK Högbyskolan Hemse samt Kristallens SK.  
 

Vi är så glada att många tjejer har deltagit i de här onlinetävlingarna som kom till när det inte längre gick att spela på 
vanligt sätt på Schacksalongerna i Stockholm. Vi kunde aldrig ana att tävlingen skulle få så stor spridning inom landet 
och även har sprängt våra gränser. Några har suttit långt borta i ett annat land och spelat. 
 

Nästa tävling spelas 18 juni och blir den sista före sommaren. 
 

Vi hoppas att få se er alla där! 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Pia Cramling, Jonas Sandbom och Nicholas Hjelmberg 
 
Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-tjejschackturnering maj 2021  

      
Plats Namn Lichess-namn Klubb Födelseår Poäng 

1 Victoria Cymbron VickyC Storstockholms SA 2008 5 
2 Anna Blauhut Annablomst Fredrikstad SS/Tanums SS 2009 4 
3 Elsa Andersson Bustuta Eslövs SK 2008 4 
4 Alice Xiong E-c-i-l-a Västerås SK 2008 3½ 
5 Sofia Cymbron SofiaC Storstockholms SA 2010 3½ 
6 Sol Andersson solljus11 Örgryte SK 2011 3 
7 Cristina Ostafiev ocristina Trojanska Hästen 2011 3 
8 Hanna Jägare H_Jagare Lunds ASK 2008 3 
9 Elsa Novak Elsa_N Stockholms SS 2010 3 

10 Elena Dahlström elsakarin Schack Matt SK Högbyskolan Hemse 2009 3 
11 Astrid Qi Astrid_sweden Trojanska Hästen 2010 3 
12 Sofia Lazovskaya SofiaLaz SS 4 Springare 2011 2½ 
13 Tyra Fredriksson Tyrfre Kristallens SK 2009 2½ 
14 Moa Möller Munken10 SS Manhem 2012 2 
15 Nora Duse Nora10 Schack Matt SK Högbyskolan Hemse 2009 2 
16 Debora Nordin Nebbi Visby SK 2007 2 
17 Vendela v314159265 Tyresö SK 2011 2 
18 Paulina Efimova Paulinae Örgryte SK 2012 1 
19 Alexandra Lövgren AlexandraYu Kristallens SK 2007 1 
20   mariaandreea10     ½ 
21 Hedvig Grahn Wall GroovyGoat Essingeskolans SK 2010 0 
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Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-Tjejschacktävling 6 
 

Hej! 
 

Hittills har 45 olika tjejer deltagit i de fem första Tjejtävlingarna online. Det tycker vi arrangörer är väldigt bra. 
Stort tack till alla som ställt upp och vi hoppas att ni tyckt att det varit trevligt att delta. 
Vi kommer att spela en tävling till på Lichess innan tävlingen tar sommaruppehåll tills i september. Vi hoppas att vi 
då ska kunna spela ”over the board” på Schacksalongerna. Säkra kan vi dock inte vara, pandemin har ju överraskat 
oss på negativt sätt förut     . Allt verkar ju bättre nu så vi verkligen hoppas på en fin sommar och höst       
 

Nästa tävling äger rum fredag den 18 juni klockan 17:00 på Lichess. Boka gärna in detta datum redan nu. 
Det är gratis att bli medlem på Lichess. För att kunna spela behöver man vara medlem i en schackklubb ansluten 
till Sveriges Schackförbund. Man behöver också söka medlemskap i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp. 
 

Hur man gör för att skapa ett Lichess-konto, om du inte redan har det, samt hur man går med i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp kan man läsa om under punkt 3 nedan. 
 

Första ronden startar klockan 17:00 men man behöver vara inloggad på Lichess redan 16:45. Tävlingen spelas över 
fem ronder Schweizer med betänketiden 15 min + 10 sek/drag. Nya ronder startar automatiskt 5 minuter efter att 
det sista partiet i ronden innan är färdigspelat. Så det gäller att vara alert och inte lämna sin dator för länge. Alla 
juniortjejer födda 2001 eller senare kan delta. 
Ingen startavgift. De tre främsta får medaljer och alla som deltar erhåller diplom. Priserna skickas hem med 
post. 

 

Det viktigaste av allt - är att man spelar alldeles själv precis som under ett parti när man sitter vid ett schackbräde. 
Det är normala fair-play-regler som gäller. Det är helt förbjudet att ta någon som helst hjälp. Det innebär att man till 
exempel inte får ta hjälp av föräldrar, kompisar, schackböcker eller schackprogram. 
Lichess har ett inbyggt system för att upptäcka fusk. Skulle Lichess upptäcka misstänkt fusk kommer de att varna 
spelaren. Anser Lichess att det till 100% är klarlagt att det rör sig om fusk kommer spelaren automatiskt uteslutas 
från Lichess. Tävlingsledningen kommer också följa partierna för att efter bästa förmåga se till att allt går rätt till. 

 

Anmälan sker i flera steg: 
1) Först ordnar man ett konto på Lichess (om man inte redan har ett). 
2) Sedan registrerar man sig i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp (om man inte redan gjort det). 
3) Hur det går till att skapa ett konto på Lichess och anmäla sig till Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp kan man 

läsa om här. 
4) Skicka därefter ett mejl till Jonas Sandbom på Stockholms Schackförbund: jonas.sandbom@stockholmsschack.se 

och berätta att ni ansökt om medlemskap i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp. Glöm inte att skriva i mejlet 
vilket ”Lichess-namn” ni valt. Det är då mycket lättare för Jonas att godkänna er. Stockholms Schackförbund vill 
inte ha in ”obehöriga” i sin klubb. 

5) När Jonas har godkänt ert medlemskap kommer han svara på ert mejl och nu ska ni registrera er för tävlingen. Det 
gör ni på den här länken: https://lichess.org/swiss/wxGFtakO. 
 Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp. 

6) Glöm inte att skriva in ert riktiga namn i er Lichess-profil. Det är viktigt så vi kan göra en resultatlista efter 
tävlingen. 

 

Vi behöver få anmälan senast 17 juni. 
 

Tänk också på att om du anmäler dig och inte kan spela så ska du gå in avanmäla dig, klicka på tävlingen och trycka på 
”lämna”. I annat fall blir det någon tjej som inte får spela första ronden då hon blir lottad mot dig. 
 

Har ni frågor kontakta huvuddomaren Jonas Sandbom – tele: 073-613 19 73 eller: 
jonas.sandbom@stockholmsschack.se 
 

Varmt välkomna! 
 
Pia Cramling Jonas Sandbom Nicholas Hjelmberg 



Pia Cramlings och Stockholms Schackförbunds
Online-schacktävling 6
för tjejer 18 juni  2021

Hej! 
 

Den sista Tjejtävlingen Online före sommaren samlade 15 spelare. Många har varit med flera gånger och vi fick 
även några nya tjejer som deltog för första gången – jättekul! 
 

Som vanligt var det mycket kamp och många spännande partier. 
 

Debora Nordin, Visby SK, vann och släppte bara en remi på de fem partierna. Precis bakom segraren, på 4 poäng 
kom tvåan Elsa Andersson, Eslövs SK, och trean Elsa Novak, Stockholms SS. 
 

Ett stort grattis!  Era medaljer skickas hem och alla som var med får ett diplom som också kommer med posten. 
 

Spridningen på tävlingen runt om i Sverige var stor som alltid. Klubbligan vanns den här gången av Essingeskolans 
SK och Les Champions från Franska Skolan som båda hade med två spelare. 
 

Essingskolans SK vann klubbligan för hela vårsäsongen. Klubben har haft flest spelare sammanlagt som deltagit 
under de här sex Tjejtävlingar Online vi har arrangerat i vår och får en pokal. 
 

Nästan 50 tjejer har spelat under våren i de olika tävlingarna och en, Vendela, har varit med vid alla sex tillfällen 
tävlingen arrangerats och är värd en medalj för sitt flitiga deltagande. 
Vi uppskattar den respons vi fått och det har varit överraskande och glädjande att se hur tävlingen lockat spelare 
från många olika håll i Sverige och även ibland utanför landets gränser. 
 

Vi vet inte än hur det blir efter sommaren men vi hör naturligtvis av oss om det blir en fortsättning när säsongen 
startar på hösten. 
 

Det finns en tävling vi redan nu vill tipsa om som kommer under tidig höst och det är Flick-SM som spelas i 
åldersgrupper över en helg och på vanligt sätt, vid brädet.  Alla tjejer är välkomna och om ni är intresserade håll 
utkik på Sveriges schackförbunds hemsida www.schack.se där kommer info om den tävlingen och även om andra 
turneringar att läggas ut. 
 

Om ni går in under ”Tävlingar” och sedan väljer ”Damschack” finns information och tips på tävlingar och annat 
som riktas till flickor och kvinnor. 
 

Ett annat tips är att gå in på Stockholms Schackförbunds hemsida: www.stockholmsschack.se 
 

Där kan ni läsa om de olika Tjejtävlingarna vi haft och få tips på olika tävlingar och andra aktiviteter som kan vara 
intressanta. 
 

Det var allt från oss för den här gången. 
 

Vi önskar er alla ett bra och härligt sommarlov! 
 

Hälsningar. 
Pia Cramling, Nicholas Hjelmberg och Jonas Sandbom 
 

Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-tjejschackturnering 18 juni 2021 
 

Plats Namn Lichess-namn Klubb Födelseår Poäng 
1 Debora Nordin Nebbi Visby SK 2007 4½ 
2 Elsa Andersson Bustuta Eslövs SK 2008 4 
3 Elsa Novak Elsa_N Stockholms SS 2010 4 
4 Sol Andersson solljus11 Örgryte SK 2011 3½ 
5 Alice Xiong E-c-i-l-a Västerås SK 2008 3 
6 Nora Duse Nora10 Schack Matt SK Högbyskolan Hemse 2009 3 
7 Sofia Lazovskaya SofiaLaz SS 4 Springare 2011 3 
8 Ece Gultekin ecegultekin Essingeskolans SK 2010 3 
9 Astrid Qi Astrid_sweden Trojanska Hästen 2010 3 
10 Agnes Fast Agnezz Ribbybergskolan 4C 2010 2½ 
11 Vendela v314159265 Tyresö SK 2011 2 
12 Filippa Westerlund MBarpoloek Les Champions (Franska Skolan) 2010 1½ 
13 Lovisa Zetterberg lovzet Les Champions (Franska Skolan) 2010 1 
14 Matilda Strand Matildastrand Schack Matt (Johan Skytteskolan) 2010 1 
15 Lilly-Rose Ruocco HighestOwl Essingeskolans SK 2010 0 
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Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-Tjejschacktävling 7 
 

Hej! 
 

Nu är det åter dags för mera tjejschack.  
 

Höstens första tjejtävling äger rum fredag den 10 september klockan 17:00 på Lichess. Boka gärna in detta datum 
redan nu. 
Det är gratis att bli medlem på Lichess. För att kunna spela behöver man vara medlem i en schackklubb ansluten 
till Sveriges Schackförbund. Man behöver också söka medlemskap i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp. 
 

Hur man gör för att skapa ett Lichess-konto, om du inte redan har det, samt hur man går med i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp kan man läsa om under punkt 3 nedan. 
 

Första ronden startar klockan 17:00 men man behöver vara inloggad på Lichess redan 16:45. Tävlingen spelas över 
fem ronder Schweizer med betänketiden 15 min + 10 sek/drag. Nya ronder startar automatiskt 5 minuter efter att 
det sista partiet i ronden innan är färdigspelat. Så det gäller att vara alert och inte lämna sin dator för länge. Alla 
juniortjejer födda 2001 eller senare kan delta. 
Ingen startavgift. De tre främsta får medaljer och alla som deltar erhåller diplom. Priserna skickas hem med 
post. 

 

Det viktigaste av allt - är att man spelar alldeles själv precis som under ett parti när man sitter vid ett schackbräde. 
Det är normala fair-play-regler som gäller. Det är helt förbjudet att ta någon som helst hjälp. Det innebär att man till 
exempel inte får ta hjälp av föräldrar, kompisar, schackböcker eller schackprogram. 
Lichess har ett inbyggt system för att upptäcka fusk. Skulle Lichess upptäcka misstänkt fusk kommer de att varna 
spelaren. Anser Lichess att det till 100% är klarlagt att det rör sig om fusk kommer spelaren automatiskt uteslutas 
från Lichess. Tävlingsledningen kommer också följa partierna för att efter bästa förmåga se till att allt går rätt till. 

 

Anmälan sker i flera steg: 
1) Först ordnar man ett konto på Lichess (om man inte redan har ett). 
2) Sedan registrerar man sig i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp (om man inte redan gjort det). 
3) Hur det går till att skapa ett konto på Lichess och anmäla sig till Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp kan man 

läsa om här. 
4) Skicka därefter ett mejl till Jonas Sandbom på Stockholms Schackförbund: jonas.sandbom@stockholmsschack.se 

och berätta att ni ansökt om medlemskap i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp. Glöm inte att skriva i mejlet 
vilket ”Lichess-namn” ni valt. Det är då mycket lättare för Jonas att godkänna er. Stockholms Schackförbund vill 
inte ha in ”obehöriga” i sin klubb. 

5) När Jonas har godkänt ert medlemskap kommer han svara på ert mejl och nu ska ni registrera er för tävlingen. Det 
gör ni på den här länken: https://lichess.org/swiss/xC5RGEud 
 Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp. 

6) Glöm inte att skriva in ert riktiga namn i er Lichess-profil. Det är viktigt så vi kan göra en resultatlista efter 
tävlingen. 

 

Vi behöver få anmälan senast 9 september. 
 

Tänk också på att om du anmäler dig och inte kan spela så ska du gå in avanmäla dig, klicka på tävlingen och trycka på 
”lämna”. I annat fall blir det någon tjej som inte får spela första ronden då hon blir lottad mot dig. 
 

Har ni frågor kontakta huvuddomaren Jonas Sandbom – tele: 073-613 19 73 eller: 
jonas.sandbom@stockholmsschack.se 
 

Varmt välkomna! 
 
Pia Cramling Jonas Sandbom Nicholas Hjelmberg 
 
P.S.   Planerna är att det ska spelas en tjejtävling på Salongerna 2 veckor senare (2021-09-24) på Salongerna.   D.S. 



Pia Cramlings och Stockholms Schackförbunds
Online-schacktävling 7

för tjejer 10 september 2021

Tjejtävlingen 7 Online 10 september 2021 
 
Sjunde upplagan av tjejtävlingen Online spelades den 10 september efter ett längre sommaruppehåll och 
21 flickor kom till start. 
 
Anaya Belle Burbach från Göteborgsklubben Manhem men bosatt i Thailand vann alla sina 5 partier och 
med det imponerande resultatet hela tävlingen. Tvåan Lavinia Valcu, Solna SS, liksom trean Elsa Andersson, 
Eslövs SK, förlorade ett parti och tog 4 poäng. 
 
Stort grattis till de tre medaljörerna men också till er alla som var med och förgyllde kvällen med kamp och 
roligt spel! 
 
Vi uppskattar stort att de spelare som inte kunde fullfölja alla matcher i tävlingen avregistrerade sig innan 
de lämnade för att inte lottas in mer i tävlingen. 
 
Spridningen var som vanligt stor med spelare från många klubbar runt om i landet och dessutom satt två på 
Madeira i Atlanten och en i Bangkok, Thailand.  
Bäst i Klubbligan blev den här gången Trojanska Hästen som hade tre spelare med i startfältet.  
Alla deltagare får diplom och de tre medaljören en medalj. Det kommer med posten.  
Slutresultat: 
 

1 Anya Belle Burbach TH-ABB SS Manhem 2006 5 
2 Lavinia Valcu Lavinia V Solna SS 2009 4 
3 Elsa Andersson Bustuta Eslövs SK 2008 4 
4 Alice Xiong E-c-i-l-a Västerås SK 2008 3½ 
5 Sol Andersson solljus11 Örgryte SK 2011 3½ 
6 Debora Nordin Nebbi Visby SK 2007 3 
7 Cristina Ostafiev ocristina Trojanska Hästen 2011 3 
8 Sofia Cymbron SofiaC Storstockholms SA 2010 3 
9 Victoria Cymbron VickyC Storstockholms SA 2008 3 

10 Nora Duse Nora10 Schack Matt SK Högbyskolan Hemse 2009 2 
11 Julina Savela Julee SS 4 Springare 2005 2 
12 Elsa Novak Elsa_N Stockholms SS 2010 2 
13 Sofia Lazovskaya SofiaLaz SS 4 Springare 2011 2 
14 Ece Gultekin ecegultekin Essingeskolans SK 2010 2 
15 Astrid Qi Astrid_sweden Trojanska Hästen 2010 2 
17 Hedvig Grahn Wall GroovyGoat Essingeskolans SK 2010 1 
18 Elena Sapozhkova  ElenaSap Tyresö SK 2012 1 
19 Vendela v314159265 Tyresö SK 2011 1 
20 Sara Ostafiev osara Trojanska Hästen 2014 0 
21 Matilda Morales matildamorales Stockholms SS 2006 0 

 
 
Fredag 24 september är det comeback för Tjejtävlingen OTB (vid brädet) i Schacksalongerna vid T-
banestation Zinkensdamm i Stockholm. Alla som kan komma är varmt välkomna. Inbjudan kommer ut 
snart.  
Tjejtävlingen Online är tillbaka nästa månad – hoppas ni är med då igen!  
 
Hälsningar, 
Pia Cramling, Jonas Sandbom och Nicholas Hjelmberg   
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Pia Cramlings och Stockholms Schackförbunds
Tjejschacktävling 24 september 2021

 
 

Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Tjejschacktävling på Salongerna 
 

Hej! 
 

Äntligen är det dags för att spela en tjejtävling ”otb”. Tävlingen äger rum den 24 september, klockan 17:00 på 
Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 B. Observera att det är personlig anmälan senast klockan 16:45. 
 
Det är gratis att vara med i tävlingen, men man måste vara medlem i en till Sveriges Schackförbund ansluten 
schackklubb. 
 
Spelform: 5 ronder Monrad 
 
Betänketid: 15 minuter + 5 sekunder/drag 
 
Man anmäler sig till tävlingen på följande länk: 
https://member.schack.se/turnering/2603/anmalan. 
Anmälda spelare kan man se på denna länk: 
https://member.schack.se/ShowNumberOfRegistrationsServlet?id=2603 
 
Har ni frågor kontakta huvuddomaren Jonas Sandbom – tel: 073-613 19 73 eller: 
jonas.sandbom@stockholmsschack.se 
 

 
Vinnaren av den senaste ”otb-tjejtävlingen 2020-10-02, Lavinia Valcu, Solna SS 
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=8553 
Foto: Lars OA Hedlund 
 
 
Varmt välkomna! 
 
Pia Cramling Jonas Sandbom Nicholas Hjelmberg 



Ece Gültekin
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Solomia Truskavetska



Foto: Lars OA Hedlund

Lavinia Valcu

Amelie Valcu

Sofia Lazovskaya
Astrid Qi



 
 

Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-Tjejschacktävling 8 
 

Hej! 
 

Nu är det åter dags för mera tjejschack.  
 

Höstens första tjejtävling äger rum fredag den 26 november klockan 17:00 på Lichess. Boka gärna in detta datum 
redan nu. 
Det är gratis att bli medlem på Lichess. För att kunna spela behöver man vara medlem i en schackklubb ansluten 
till Sveriges Schackförbund. Man behöver också söka medlemskap i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp. 
 

Hur man gör för att skapa ett Lichess-konto, om du inte redan har det, samt hur man går med i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp kan man läsa om under punkt 3 nedan. 
 

Första ronden startar klockan 17:00 men man behöver vara inloggad på Lichess redan 16:45. Tävlingen spelas över 
fem ronder Schweizer med betänketiden 15 min + 10 sek/drag. Nya ronder startar automatiskt 5 minuter efter att 
det sista partiet i ronden innan är färdigspelat. Så det gäller att vara alert och inte lämna sin dator för länge. Alla 
juniortjejer födda 2001 eller senare kan delta. 
Ingen startavgift. De tre främsta får medaljer och alla som deltar erhåller diplom. Priserna skickas hem med 
post. 

 

Det viktigaste av allt - är att man spelar alldeles själv precis som under ett parti när man sitter vid ett schackbräde. 
Det är normala fair-play-regler som gäller. Det är helt förbjudet att ta någon som helst hjälp. Det innebär att man till 
exempel inte får ta hjälp av föräldrar, kompisar, schackböcker eller schackprogram. 
Lichess har ett inbyggt system för att upptäcka fusk. Skulle Lichess upptäcka misstänkt fusk kommer de att varna 
spelaren. Anser Lichess att det till 100% är klarlagt att det rör sig om fusk kommer spelaren automatiskt uteslutas 
från Lichess. Tävlingsledningen kommer också följa partierna för att efter bästa förmåga se till att allt går rätt till. 

 

Anmälan sker i flera steg: 
1) Först ordnar man ett konto på Lichess (om man inte redan har ett). 
2) Sedan registrerar man sig i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp (om man inte redan gjort det). 
3) Hur det går till att skapa ett konto på Lichess och anmäla sig till Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp kan man 

läsa om här. 
4) Skicka därefter ett mejl till Jonas Sandbom på Stockholms Schackförbund: jonas.sandbom@stockholmsschack.se 

och berätta att ni ansökt om medlemskap i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp. Glöm inte att skriva i mejlet 
vilket ”Lichess-namn” ni valt. Det är då mycket lättare för Jonas att godkänna er. Stockholms Schackförbund vill 
inte ha in ”obehöriga” i sin klubb. 

5) När Jonas har godkänt ert medlemskap kommer han svara på ert mejl och nu ska ni registrera er för tävlingen. Det 
gör ni på den här länken: https://lichess.org/swiss/oc5K1MjY 
 Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp. 

6) Glöm inte att skriva in ert riktiga namn i er Lichess-profil. Det är viktigt så vi kan göra en resultatlista efter 
tävlingen. 

 

Vi behöver få anmälan senast 25 november. 
 

Tänk också på att om du anmäler dig och inte kan spela så ska du gå in avanmäla dig, klicka på tävlingen och trycka på 
”lämna”. I annat fall blir det någon tjej som inte får spela första ronden då hon blir lottad mot dig. 
 

Har ni frågor kontakta huvuddomaren Svante Wedin – tele: 070-626 62 40 eller: 
svante.wedin@stockholmsschack.se 
 

Varmt välkomna! 
 
Pia Cramling Jonas Sandbom Nicholas Hjelmberg Svante Wedin 
 



Pia Cramlings och Stockholms Schackförbunds
Online-schacktävling 8

för tjejer 26 november 2021

Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-tjejschackturnering november 2021 
 
Tjejtävlingen online var tillbaka i fredags efter en månads uppehåll. Det var en hektisk schackfredag. I 
Dubai satte VM-matchen mellan norrmannen Magnus Carlsen och ryssen Jan Nepomniachi i gång 
och i Stockholm var det första speldagen under helgen för Juniorallsvenskan. Dessutom var det Black 
Friday. Vi fick ändå se hela 16 tjejer som kom till spel och deltog i tävlingen. Det var roligt att så 
många var med. 

Nästan alla spelare har deltagit tidigare och segern gick till Victoria Cymbron, Storstockholms SA, som 
vann alla sina fem partier! Tvåa blev lillasyster Sofia Cymbron, också Storstockholms SA, på 4 poäng. 
En halv poäng efter, på 3,5 poäng, följde Hanna Jägare, Lunds ASK, som knep bronsmedaljen framför 
Anna Blauhaut, Tanums SS, tack vare bättre särskiljningspoäng. 

Grattis till vinnarna och också till er alla andra som var med och förgyllde tävlingen! 

Klubbligan vanns den här gången av Essingeskolans SK som hade hela sex spelare med i startfältet. 
 

Alla får diplom som skickas hem med posten och de tre främsta får även medaljer. 
 
Stort tack till Svante Wedin som ställde upp som domare denna gång. 
 
Pia Cramling, Jonas Sandbom och Nicholas Hjelmberg 
 
Slutresultat Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-tjejschackturnering 
november 2021  

      
Plats Namn Lichess-namn Klubb Födelseår Poäng 

1 Victoria Cymbron VickyC Storstockholms SA 2008 5 
2 Sofia Cymbron SofiaC Storstockholms SA 2010 4 
3 Hanna Jägare H_Jagare Lunds ASK 2008 3½ 
4 Anna Blauhaut Annablomst Fredrikstad SS/Tanums SS 2009 3½ 
5 Ece Gultekin ecegultekin Essingeskolans SK 2010 3 
6 Nora Duse Nora10 Schack Matt SK Högbyskolan Hemse 2009 3 
7 Paulina Efimova Paulinae Örgryte SK 2012 3 
8 Debora Nordin Nebbi Visby SK 2007 2½ 
9 Vendela v314159265 Tyresö SK 2011 2½ 

10 Sofia Lazovskaya SofiaLaz SS 4 Springare 2011 2 
11 Cristina Ostafiev ocristina Trojanska Hästen 2011 2 
12 Stella Leü CerebralVet Essingeskolans SK 2010 2 
13 Livia Rinaldo GettableSinger Essingeskolans SK 2010 1½ 
14 Agness Pansell SportingRabbit Essingeskolans SK 2010 1½ 
15 Hedvig Grahn Wall GroovyGoat Essingeskolans SK 2010 1 
16 Lilly-Rose Ruocco HighestOwl Essingeskolans SK 2010 0 
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Hej! 
 

Nu är det åter dags för mera tjejschack.  
 

Höstens andra Onlinetjejtävling äger rum fredag den 17 december klockan 17:00 på Lichess. Boka gärna in detta 
datum redan nu. 
Det är gratis att bli medlem på Lichess. För att kunna spela behöver man vara medlem i en schackklubb ansluten 
till Sveriges Schackförbund. Man behöver också söka medlemskap i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp. 
 

Hur man gör för att skapa ett Lichess-konto, om du inte redan har det, samt hur man går med i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp kan man läsa om under punkt 3 nedan. 
 

Första ronden startar klockan 17:00 men man behöver vara inloggad på Lichess redan 16:45. Tävlingen spelas över 
fem ronder Schweizer med betänketiden 15 min + 10 sek/drag. Nya ronder startar automatiskt 5 minuter efter att 
det sista partiet i ronden innan är färdigspelat. Så det gäller att vara alert och inte lämna sin dator för länge. Alla 
juniortjejer födda 2001 eller senare kan delta. 
Ingen startavgift. De tre främsta får medaljer och alla som deltar erhåller diplom. Priserna skickas hem med 
post. 

 

Det viktigaste av allt - är att man spelar alldeles själv precis som under ett parti när man sitter vid ett schackbräde. 
Det är normala fair-play-regler som gäller. Det är helt förbjudet att ta någon som helst hjälp. Det innebär att man till 
exempel inte får ta hjälp av föräldrar, kompisar, schackböcker eller schackprogram. 
Lichess har ett inbyggt system för att upptäcka fusk. Skulle Lichess upptäcka misstänkt fusk kommer de att varna 
spelaren. Anser Lichess att det till 100% är klarlagt att det rör sig om fusk kommer spelaren automatiskt uteslutas 
från Lichess. Tävlingsledningen kommer också följa partierna för att efter bästa förmåga se till att allt går rätt till. 

 

Anmälan sker i flera steg: 
1) Först ordnar man ett konto på Lichess (om man inte redan har ett). 
2) Sedan registrerar man sig i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp (om man inte redan gjort det). 
3) Hur det går till att skapa ett konto på Lichess och anmäla sig till Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp kan man 

läsa om här. 
4) Skicka därefter ett mejl till Jonas Sandbom på Stockholms Schackförbund: jonas.sandbom@stockholmsschack.se 

och berätta att ni ansökt om medlemskap i Stockholms Schackförbunds Lichess-grupp. Glöm inte att skriva i mejlet 
vilket ”Lichess-namn” ni valt. Det är då mycket lättare för Jonas att godkänna er. Stockholms Schackförbund vill 
inte ha in ”obehöriga” i sin klubb. 

5) När Jonas har godkänt ert medlemskap kommer han svara på ert mejl och nu ska ni registrera er för tävlingen. Det 
gör ni på den här länken: https://lichess.org/swiss/lR9Ysq80 
 Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp. 

6) Glöm inte att skriva in ert riktiga namn i er Lichess-profil. Det är viktigt så vi kan göra en resultatlista efter 
tävlingen. 

 

Vi behöver få anmälan senast 16 december. 
 

Tänk också på att om du anmäler dig och inte kan spela så ska du gå in avanmäla dig, klicka på tävlingen och trycka på 
”lämna”. I annat fall blir det någon tjej som inte får spela första ronden då hon blir lottad mot dig. 
 

Har ni frågor kontakta huvuddomaren Svante Wedin – tele: 070-626 62 40 eller: 
svante.wedin@stockholmsschack.se 
 

Varmt välkomna! 
 
Pia Cramling Jonas Sandbom Nicholas Hjelmberg Svante Wedin 
 



Pia Cramlings och Stockholms Schackförbunds
Online-schacktävling 9

för tjejer 17 december 2021

Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-tjejschackturnering december 2021 
 

Årets sista Tjejtävling online spelades fredagen den 17 december. Med bara en vecka till julafton blev 
den sista av de nio tjejtävlingar online som hållits under 2021 i det lite mindre formatet och 12 tjejer 
kom till start. 
Sol Andersson från Örgryte SK vann guld med sina fina 4,5 poäng av 5. Cristina Ostafiev, Trojanska 
Hästen, knep silvret strax efter på 4 poäng före bronsmedaljören Alice Xiong, Västerås SK, på 3,5 poäng.  
Grattis alla tre till en stark prestation! Grattis också ni alla andra tjejer som var med i tävlingen och 
kämpade. Utan er alla hade tävlingen inte blivit av!  
 
Klubbligan blev jämn den här gången med hela fyra klubbar som hade två deltagare: Örgryte SK, 
Trojanska Hästen, Storstockholms SA samt Essingeskolans SK. 
Medaljer till de tre främsta och diplom till alla deltagare skickas hem med post.  
Klubbligan 2021 vanns liksom i fjol av Essingeskolan SK, som får en pokal. 
Vi har en deltagare som varit med i årets alla tävlingar, Vendela, och hon får en medalj för flitigt 
deltagande – grattis! 
 
Vi är stolta över att ha kunnat hålla hela nio Tjejtävlingar online under 2021. Intresset har varit stort 
från er och andra tjejer under året och det betyder mycket för oss. Spridningen på deltagarna har varit 
imponerande med spelare från hela landet upp till Västerås i norr och även med deltagande från 
spelare som suttit långt utanför Sveriges gränser.    
 
Online kan vi mötas var vi än är och ha kul vid schackbrädet! Vi ser fram emot en ny säsong nästa år och 
hoppas ni vill vara med igen!  
Startskottet går fredag 14 januari då vi är tillbaka med Tjejtävlingen Online 1 2022! 
 

Önskar er alla en fortsatt God Jul och ett Gott Nytt År 2022! 
 
Plats Namn Lichess-namn Klubb Födelseår Poäng 

1 Sol Andersson solljus11 Örgryte SK 2011 4½ 
2 Cristina Ostafiev ocristina Trojanska Hästen 2011 4 
3 Alice Xiong E-c-i-l-a Västerås SK 2008 3½ 
4 Sofia Cymbron SofiaC Storstockholms SA 2010 3 
5 Victoria Cymbron VickyC Storstockholms SA 2008 3 
6 Saga Andersson VitPanda Örgryte SK 2013 3 
7 Ece Gultekin ecegultekin Essingeskolans SK 2010 2½ 
8 Debora Nordin Nebbi Visby SK 2007 2½ 
9 Sara Ostafiev osara Trojanska Hästen 2014 2 

10 Vendela v314159265 Tyresö SK 2011 1 
11 Nora Duse Nora10 Schack Matt SK Högbyskolan Hemse 2009 1 
12 Hedvig Grahn Wall GroovyGoat Essingeskolans SK 2010 1 
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