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Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-Tjejschacktävling 10 
 

Hej! 
 

Nu är det åter dags för mera tjejschack.  
 

Våren 2022:s första Onlinetjejtävling äger rum fredag den 14 januari 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 2002 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/7ig0ZLcN 

6) Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp. 

7) 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 13 januari. 
 

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: 073-613 19 73 eller: 
jonas.sandbom@stockholmsschack.se 
 

Varmt välkomna! 
 
Pia Cramling Jonas Sandbom Nicholas Hjelmberg Svante Wedin 
 



Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-tjejschackturnering januari 2022 
 
Tjejtävlingen online fick en flygande start när den första av årets tävlingar spelades 14 januari. Hela 25 tjejer var med 
och representerade schackklubbar runt om i Sverige från Lund i söder till Västerås i norr. Viktoria Cymron, Stockholm 
SA, vann övertygande med fem vinster på lika många partier. Det här är hennes tredje seger. En poäng efter följde en 
trio på 4 poäng med Anna Blauhaut, Fredriksstads SS/ Tanums SS som tvåa, Sol Andersson, Örgryte SK, trea samt  
Hanna Jägare, Lunds Ask    fyra. 
 
Grattis och även till er andra som varit med och kämpat! 
Klubbligan vanns av Essingeskolan, som brukar ha flest deltagare i tävlingarna och den här gången var hela sex spelare 
från klubben med. Tvåa blev Örgryte SK med tre spelare. 
 
Vi är väldigt glada att så många spelare var med. Både tjejer som deltagit tidigare och även några nya namn. 
Diplom till alla och medaljer till de tre främsta kommer med post men först i februari. 
Sjukdom och även andra skäl har ställt till det så att vi inte har kunnat skicka ut diplom och medaljer från 
Tjejtävlingen online i december och det kommer också. 

 
Tiden går snabbt och när vi är inne i februari blir det förstås en ny Tjejtävling online! Inbjudan 
kommer så fort datum är bestämt. Vi ses då! 

 
Hälsningar. 
 

Pia Cramling, Jonas Sandbom och Nicholas Hjelmberg 
 
1 Victoria Cymbron VickyC Storstockholms SA 2008 5 
2 Anna Blauhaut Annablomst Fredrikstad SS/Tanums SS 2009 4 
3 Sol Andersson solljus11 Örgryte SK 2011 4 
4 Hanna Jägare H_Jagare Lunds ASK 2008 4 
5 Alice Xiong E-c-i-l-a Västerås SK 2008 3 
6 Elsa Andersson Bustuta Eslövs SK 2008 3 
7 Cristina Ostafiev ocristina Trojanska Hästen 2011 3 
8 Debora Nordin Nebbi Visby SK 2007 3 
9 Solomia Truskavetska SoloMia05 SS 4 Springare 2005 3 

10 Ece Gultekin ecegultekin Essingeskolans SK 2010 3 
11 Sofia Cymbron SofiaC Storstockholms SA 2010 3 
12 Astrid Qi Astrid_sweden Trojanska Hästen 2010 3 
13 Lilly Almegård Lejonungen Kristallens SK 2011 3 
14 Nora Duse Nora10 Schack Matt SK Högbyskolan Hemse 2009 2 
15 Paulina Efimova Paulinae Örgryte SK 2012 2 
16 Agness Pansell SportingRabbit Essingeskolans SK 2010 2 
17 Saga Andersson VitPanda Örgryte SK 2013 2 
18 Loviza Zetterberg lovzet Les Champions 2010 2 
19 Sara Ostafiev osara Trojanska Hästen 2014 2 
20 Embla Nanouk Bergström Nanouk_1 Campduved 2010 1½ 
21 Stella Leü CerebralVet Essingeskolans SK 2010 1½ 
22 Mica Jernberg UprightPanda Essingeskolans SK 2010 1 
23 Vendela v314159265 Tyresö SK 2011 1 
24 Hedvig Grahn Wall GroovyGoat Essingeskolans SK 2010 1 
25 Lilly-Rose Ruocco HighestOwl Essingeskolans SK 2010 0 
 
 

 



Hanna Jägare

Lily Almegård

Debora Nordin



Text: Pia Cramling, Jonas Sandbom 
och Nicholas Hjelmberg
Foto: Lars OA Hedlund

Alice Xiong

Sol Andersson

Solomia Truskavetska



 
 

Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-Tjejschacktävling 11 (nummer 2 2022) 
 

Hej! 
 

Nu är det åter dags för mera tjejschack.  
 

Våren 2022:s andra Onlinetjejtävling äger rum fredag den 18 februari 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 2002 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/pw6AlcAD 

6) Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp. 

7) 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 februari. 
 

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 Svante Wedin 
 





Nora Duse



Text: Pia Cramling, Jonas Sandbom 
och Nicholas Hjelmberg
Foto: Lars OA Hedlund

Elsa Andersson

Anya Belle Burbach



 
 

Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-Tjejschacktävling 12 (nummer 3 2022) 
 

Hej! 
 

Nu är det åter dags för mera tjejschack.  
 

Våren 2022:s tredje Onlinetjejtävling äger rum fredag den 18 mars 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 2002 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: hhttps://lichess.org/swiss/0Go35q54 

6) Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp. 

7) 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 mars. 
 

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 Svante Wedin 
 



Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Onlinetjejschacktävlingen 2022-03-18 
 

Ännu en Tjejtävling online har spelats. Tävlingen i mars blev den 12:e i raden och 28 tjejer från stora delar av landet 
var med. 
 

Slutstriden om guldet blev så jämn man kan tänka sig. Anya Belle Burbach, SS Manhem, och Sol Andersson, Örgryte, 
kom jämsides i topp med 4,5 poäng på de fem ronderna efter att ha spelat remi inbördes och vunnit sina övriga fyra 
partier. Dessutom hade de exakt samma tiebreak och då fick nästa särskiljningsregel avgöra – vem som spelar flest 
svarta partier. 
 

Anya Belle Burbach hade spelat tre svarta partier och Sol Andersson två och då knep Anya guldet före Sol på 
silverplats. 
 

Bronsmedaljen gick till Anna Blauhaut, Tanums SS men även Leian Baraykar, IES Chess Mates, och Matilda 
Holmgren, Team Pearo Alingsås tog 4 poäng men hade sämre särskiljningspoäng. 
 

Klubbligan vanns av Schack Matt SK Högbyskolan Hemse och Norrskolands Schackklubb som båda hade tre spelare 
med i tävlingen. Vi tycker att det är väldigt trevligt att återigen se så många olika schackklubbar – 19 den här 
gången - representerade runt om i landet. 
 

Grattis alla vinnare och stort tack ni alla som var med! 
 

Alla deltagare får diplom och de tre främsta även medaljer. De skickas hem med post. 
Vi är tillbaka med en ny tävling i april. Datum är inte bestämt än men så fort vi vet det skickas inbjudan ut. 

 

Vi önskar er alla en fin vår och hoppas att se många av er på nytt i nästa tävling! 
 

Hälsningar, 
 

Pia Cramling, Jonas Sandbom, Svante Wedin och Nicholas Hjelmberg 
 

1 Anya Belle Burbach TH-ABB SS Manhem 2006 4,5 14,25 3 sv 
2 Sol Andersson solljus11 Örgryte SK 2011 4,5 14,25 2 sv 
3 Anna Blauhut Annablomst Fredrikstad SS/Tanums SS 2009 4 12   
4 Leian Bayrakdar Leian_Bayrakdar IES Chess Mates 2007 4 9,5   
5 Matilda Holmgren Fikontass Team Pelaro, Alingsås 2008 4 8,5   
6 Nora Duse Nora10 Schack Matt SK Högbyskolan Hemse 2009 3 7   
7 Ece Gültekin ecegultekin Essingeskolans SK 2010 3 7   
8 Molly Antonsson MollyAnt Team Pelaro Alingsås SS 2009 3 6   
9 Sara Ostafiev osara Trojanska Hästen 2014 3 6   

10 Lily Almegård Lejonungen Kristallens SK 2011 3 5,5   
11 Nellie Ståhl NellieStahl Jönköpings SS 2010 3 5   
12 Sofia Lazovskaya sofialazovskaya SS 4 Springare 2011 3 4,5   
13 Akmile Sutaite AkmileS2010 Norrskolans Schackklubb 2010 3 4,5   
14 Vendela v314159265 Tyresö SK 2011 3 3   
15 Irma Sinnemark Irma666 Schack Matt SK Högbyskolan Hemse 2009 2,5 2   
16 Isabelle Hansson Eevee0u SS Manhem 2010 2 5,5   
17 Embla Nanouk Bergström Nanouk_1 Campduved 2010 2 5   
18 Siri Lewis SiriLewis IES Umeå CC  2010 2 5   
19 Molly Wigstrand MoLly_WiGsTrAnD Norrskolans Schackklubb 2010 2 5   
20 Tilde Nyqvist Tilde2010 Schack Matt SK Högbyskolan Hemse 2010 2 2   
21 Dagny Bronning Daggan123 Pringles 2010 2 1   
22 Maya Christersson Hughes maya165 Örsjö SchackStjärnor 2012 2 1   
23 Ajna Vrazalica Avrazalica33 Norrskolans Schackklubb 2010 1,5 2,75   
24 Elmina Blomqvist Enmikrokopp Popcorn 2010 1,5 1,25   
25 Alva Axelsson AlvaAxelsson Örsjö SchackStjärnor 2012 1 2   
26 Kerstin Lindström Linker101 Örgryte SS 2010 1 0,5   
27 Alma Lind almalind Kings Kids 2011 1 0   
28 Molly Sundelin MollySundelin Pringles 2010 0 0   

 



Anya Belle Burbach

Sara Ostafiev



Text: Pia Cramling, Jonas Sandbom 
och Nicholas Hjelmberg
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Kesrtin Lindström

Isabelle Hansson



 
 

Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-Tjejschacktävling 13 (nummer 4 2022) 
 

Hej! 
 

Nu är det åter dags för mera tjejschack.  
 

Våren 2022:s fjärde Onlinetjejtävling äger rum fredag den 22 april 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 2002 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/Y3bWk5Q1 

6) Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp. 

7) 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 21 april. 
 

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 Svante Wedin 
 



Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Onlinetjejschacktävlingen 2022-04-22 
 
Ännu en Tjejtävling online har spelats fredagen 22 april med 20 deltagare runt om i Sverige. Det var färre än 
månaderna före men glädjande att så många ville vara med när vädret blivit allt bättre och tävlingar OTB på allvar 
kommit i gång. 
 

Aldrig tidigare har hela fem spelare i toppen tagit lika många poäng 4 av 5. Särskiljningspoäng fick tas till för att få 
fram de tre medaljörerna. Leian Baradkar, IES Chess Mates, tog guld före Sol Andersson Örgryte SK med silver medan 
Deborah Nordin Hemse Gotland knep bronset. 
 

Även Astrid Qi, Trojanska Hästen, och Ece Gultekin, Essingeskolans SK, fick 4 poäng men hade sämre 
särskiljningspoäng och slutade fyra och femma i tävlingen. 
 

Klubbligan vanns av Örgryte SK och Norrskolans Schackklubb som båda hade med tre deltagare.  
 

Medaljer till de tre främsta och diplom till alla deltagare skickas ut med posten. 
 

Grattis alla vinnarna och ett varmt och stort tack alla ni tjejer som var med. Intresset vi har sett för Tjejtävlingen 
Online som lockat spelare från nästan hela Sverige och ibland även deltagare långt utanför Sveriges gränser gör oss 
väldigt glada. Vi ser att tävlingen uppskattas och hoppas att ni har några trevliga och spännande timmar under 
tävlingens gång. 
 

Nästa månad är vi tillbaka med en ny tävling. Datum är inte bestämt än men vi återkommer så fort vi      vet. 
 

Vi vill berätta om en Tjejtävling på plats i Café Panorama högst upp i Kulturhuset i Stockholm som spelas 19:e maj 
klockan 17:00. Det är en torsdag. Tävlingen spelas i samma form som Tjejtävlingen online med fem ronder och 
snabbschackspartier 15 min + 5 sekunder/drag. 
 

Alla juniortjejer som har möjlighet att komma är varmt välkomna och jag bifogar inbjudan till den tävlingen här. 
 

Det spelas även en tävling i Ullared 18 juni Ullared Queen Open som är öppen för alla både vuxna kvinnor och 
juniortjejer och där man gärna kan ta med kompisar som inte har tävlat alls eftersom det finns en nybörjargrupp. 
 

Även den inbjudan bifogas. 
 

Önskar er alla en fin Valborg! 
 

Pia Cramling, Jonas Sandbom, Nicholas Hjelmberg och Svante Wedin 
 
Plats Namn Användarnamn Klubb Födelseår Poäng Kvalité 

1 Leian Bayrakdar Leian_Bayrakdar IES Chess Mates 2007 4 13 
2 Sol Andersson solljus11 Örgryte SK 2011 4 12 
3 Debora Nordin Nebbi Visby SK 2007 4 10 
4 Astrid Qi Astrid_sweden Trojanska Hästen 2010 4 8 
5 Ece Gültekin ecegultekin Essingeskolans SK 2010 4 8 
6 Matilda Holmgren Fikontass Team Pelaro, Alingsås 2008 3 7,5 
7 Nora Duse Nora10 Schack Matt SK Högbyskolan Hemse 2009 3 7,5 
8 Nellie Ståhl NellieStahl Jönköpings SS 2010 3 6 
9 Isabelle Hansson Eevee0u SS Manhem 2010 3 6 

10 Saga Andersson VitPanda Örgryte SK 2013 3 5 
11 Siri Lewis SiriLewis IES Umeå CC  2010 2,5 3,25 
12 Kerstin Lindström Linker101 Örgryte SS 2010 2,5 2,25 
13 Agnes Pansell SportingRabbit Essingeskolans SK 2010 2 4,5 
14 Vendela v314159265 Tyresö SK 2011 2 3,5 
15 Embla Nanouk Bergström Nanouk_1 Campduved 2010 2 2 
16 Lily Almegård Lejonungen Kristallens SK 2011 2 1 
17 Lovisa Zetterberg lovzet Les Champions (Franska Skolan) 2010 1 1 
18 Akmile Sutaite AkmileS2010 Norrskolans Schackklubb 2010 1 1 
19 Molly Wigstrand MoLly_WiGsTrAnD Norrskolans Schackklubb 2010 1 0 
20 Ajna Vrazalica Avrazalica33 Norrskolans Schackklubb 2010 1 0 

 



Text: Pia Cramling, Jonas Sandbom 
och Nicholas Hjelmberg
Foto: Lars OA Hedlund

Ece Gultekin
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Lily Almegård

Nellie Ståhl



Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-Tjejschacktävling 14 (nummer 5 2022) 
Hej! 
Nu är det åter dags för mera tjejschack. 
Våren 2022:s femte Onlinetjejtävling äger rum fredag den 27 maj 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 
som är en del av Stockholms Schackförbunds Onlineschackklubbar. Medlemskapet är gratis. 
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 2002 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/CbxYunTr

6) Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms
Schackförbunds Lichess-grupp.

7) 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 26 maj. 
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 Svante Wedin 



Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Onlineschacktävling 14 (nummer 5 2022) 
 
Tjejtävlingen Online 27:e maj, lockade 15 deltagare. Lite färre spelare än tidigare tävlingar i år men 
inte överraskande när vädret blir allt bättre och det spelas allt fler tävlingar OTB, där man ses vid 
brädet. 

Cristina Ostafiev, Trojanska Hästen, vann alla sina fem partier och blev klar segrare i tävlingen. 
Därefter följde en trio på 4 poäng. Anya Belle Burbach, SS Manhem, tidigare segrare i Tjejtävlingen 
Online, knep silvret, Sara Ostafiev, Cristinas lillasyster, och Astrid Qi, liksom Sara från Trojanska 
Hästen, kom fyra. 

Klubbligan blev jämn. Både Trojanska Hästen, Täby, och Norrskolands Schackklubb, Tranås, hade tre 
deltagare med i spelfältet och delar på segern. 

De tre främsta får medalj och alla får diplom. Medaljer och diplom kommer med posten. 

Grattis till segrarna och tack alla ni tjejer som var med och förgyllde tävlingen! Vi är jätteglada att ni 
var med och hoppas se er på nytt i våra tävlingar. 

Det är bara ett par veckor till nästa Tjejtävling Online som spelas fredagen 17 juni, som vanligt på 
schackplattformen Lichess. Det blir den sista före sommaruppehållet men vi är naturligtvis tillbaka i 
höst igen! 

 
 

Hälsningar, 

Pia Cramling, Jonas Sandbom, Svante Wedin och Nicholas Hjelmberg. 

 
Plats Namn Username Klubb Födelseår Poäng 

1 Cristina Ostafiev ocristina Trojanska Hästen 2011 5 
2 Anya Belle Burbach TH-ABB SS Manhem 2006 4 
3 Sara Ostafiev osara Trojanska Hästen 2014 4 
4 Astrid Qi Astrid_sweden Trojanska Hästen 2010 4 
5 Vendela v314159265 Tyresö SK 2011 3 
6 Embla Nanouk Bergström Nanouk_1 Campduved 2010 3 
7 Ece Gültekin ecegultekin Essingeskolans SK 2010 3 
8 Shirley Lidman wallflower50 Täby SK 2004 2 
9 Matilda Holmgren Fikontass Team Pelaro, Alingsås 2008 2 

10 Isabelle Hansson Eevee0u SS Manhem 2010 2 
11 Molly Wigstrand MoLly_WiGsTrAnD Norrskolans Schackklubb 2010 2 
12 Kerstin Lindström Linker101 Örgryte SS 2010 2 
13 Ajna Vrazalica Avrazalica33 Norrskolans Schackklubb 2010 1 
14 Lovisa Zetterberg lovzet Les Champions (Franska Skolan) 2010 1 
15  AkmileS2010 Norrskolans Schackklubb 2010 1 

 



Text: Pia Cramling, Jonas Sandbom 
och Nicholas Hjelmberg
Foto: Lars OA Hedlund

1. Cristina Ostafiev, Trojanska Hästen



 
 

Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-Tjejschacktävling 15 (nummer 6 2022) 
 

Hej! 
 

Nu är det åter dags för mera tjejschack.  
 

Våren 2022:s sjätte Onlinetjejtävling äger rum fredag den 17 juni maj 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 
som är en del av Stockholms Schackförbunds Onlineschackklubbar. Medlemskapet är gratis. 
 

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 2002 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/j0Ewf3qw 

6) Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp. 

7) 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 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 Svante Wedin 
 



Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings 
Onlineschacktävling 15 (nummer 6 2022), 2022-06-17 

 

Den sista Tjejtävlingen Online före sommaruppehållet blev mindre än tidigare 
upplagor. Alla har hunnit få sommarlov och i värmen finns mycket annat som lockar. 
Vi är glada att se de åtta deltagarna som kom till start. 

Ece Gültekin Essingeskolans SK, vann tävlingen med fem poäng på lika många 
ronder. Tvåan Astrid Qi, Trojanska Hästen, och trean Nora Duse, Schack Matt SK 
Högbyskolan Hems, förlorade bara mot segraren och tog 4 poäng. 

I duellen om Klubbligan fick vi se två klubbar jämsides med flest deltagare och det 
var Essingeskolan SK och Norrskolans Schackklubb som båda hade med två spelare 
i tävlingen. 

Vendela har deltagit i alla sex tävlingar som arrangerats hittills i år och får en medalj 
för sitt flitiga deltagande.  

Klubbligan under säsongen vanns totalt av Essingeskolan som får en pokal.  

Grattis till vinnarna och tack ni alla tjejer som var med!  

Medaljer till de tre främsta och diplom till alla deltagare skickas hem med posten. Vi 
är tillbaka efter sommarlovet med en ny tävling fredagen 19:e augusti. Boka gärna in 
den dagen redan nu!  

Vi önskar er alla en fin och härlig sommar! 

Pia Cramling, Jonas Sandbom, Nicholas Hjelmberg och Svante Wedin 

 

Plats Namn Username Klubb Födelseår Poäng 
1 Ece Gültekin ecegultekin Essingeskolans SK 2010 5 
2 Astrid Qi Astrid_sweden Trojanska Hästen 2010 4 
3 Nora Duse Nora10 Schack Matt SK Högbyskolan Hemse 2009 4 
4 Vendela v314159265 Tyresö SK 2011 3 
5 Molly Wigstrand MoLly_WiGsTrAnD Norrskolans Schackklubb 2010 2½ 
6 Agness Pansell Sportingrabbit Essingeskolans SK 2010 2 
7 Akmile Sutaite AkmileS2010 Norrskolans Schackklubb 2010 1½ 
8 Lovisa Zetterberg lovzet Les Champions (Franska Skolan) 2010 0 

 

 



1.Ece Gültekin, Essingeskolans SK

Text: Pia Cramling, Jonas Sandbom 
och Nicholas Hjelmberg
Foto: Lars OA Hedlund



 
 

Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-Tjejschacktävling 16 (nummer 7 2022) 
 

Hej! 
 

Nu är det åter dags för mera tjejschack.  
 

Hösten 2022:s första Onlinetjejschacktävling äger rum fredagen den 19 augusti klockan 17:00. 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 
som är en del av Stockholms Schackförbunds Onlineschackklubbar. Medlemskapet är gratis. 
 

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 2002 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/x2biHRxP 

6) Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp. 

7) 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 18 augusti. 
 

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 Svante Wedin 
 



Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Onlineschacktävling 16, augusti 2022 

 

Höstsäsongen håller på att starta upp i schacksverige och en av de första tävlingarna 
efter sommaruppehållet var Tjejtävlingen Online som spelades för 16:e(!) gången.  

Tio juniortjejer från nio schackklubbar runt om i landet kom till start i höstpremiären 
den 19:e augusti.    

Astrid Qi, Trojanska Hästen, knep guldet framför tvåan Paulina Efimova, Örgryte SS. 
Båda tog 4,5 poäng på de 5 ronderna efter att ha spelat remi sinsemellan i ett parti 
där bara kungarna blev kvar till slut. Astrid Qi hade sedan bäst särskiljningspoäng.  

Deborah Nordin, Visby SK, blev klar trea med 3,5 poäng.     

Tyresö SS hade med två deltagare i spelfältet och blev bäst i klubbligan.   

Grattis till vinnarna och tack ni alla som var med och förgyllde tävlingen!  

Medaljer till de tre främsta och diplom till alla deltagare kommer med posten. 

Vi är tillbaka med en ny Tjejtävling Online i september och hoppas att ni alla vill vara 
med igen!   

Vi skickar ut inbjudan när datumet är bestämt.  

   

Med varma häsningar, 

Pia Cramling, Jonas Sandbom, Svante Wedin och Nicholaus Hjelmberg. 

 

Astrid Qi Astrid_sweden Trojanska Hästen 2010 4½ 11,25 
Paulina Efimova Paulinae Örgryte SS 2012 4½ 9,75 
Debora Nordin Nebbi Visby SK 2007 3½ 7,25 
Embla Nanouk Bergström Nanouk_1 Campduved 2010 3 5 
Estera Nord  Petrakahn Kristallens SK 2008 3 4 
Vendela Landelius v314159265 Tyresö SK 2011 2½ 3,75 
Sofia Lazovskaya sofialazovskaya SS 4 Springare 2011 2 5 
Elizaveta Mashkova L_Mashkova Tyresö SK 2012 2 0 
Agnes Pansell SportingRabbit Essingeskolans SK 2010 1 2 
Isabelle Hansson Eevee0u SS Manhem 2010 1 0 

 

 



Text: Pia Cramling, Jonas Sandbom 
och Nicholas Hjelmberg
Foto: Lars OA Hedlund

1.Astrid Qi, Trojanska Hästen

2.Paulina Efimova, Örgryte SS



 
 

Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Online-Tjejschacktävling 17 (nummer 8 2022) 
 

Hej! 
 

Nu är det åter dags för mera tjejschack.  
 

Hösten 2022:s andra Onlinetjejschacktävling äger rum fredagen den 23 september klockan 17:00. 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 
som är en del av Stockholms Schackförbunds Onlineschackklubbar. Medlemskapet är gratis. 
 

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 2002 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/yZUqL9Yv 

6) Observera att det inte går att anmäla sig på denna länk innan ni blivit godkända som medlem i Stockholms 
Schackförbunds Lichess-grupp. 

7) 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 22 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 Svante Wedin 
 



Stockholms Schackförbunds och Pia Cramlings Onlineschacktävling 23 september 2022 
 
Tjejtävlingen online 23 september - den 17:e (!) i raden - sedan starten samlade 14 
spelare från nio schackklubbar runt om i Sverige. 
 

Cristina Ostafiev, Trojanska Hästen, vann tävlingen och det var inte första gången. 
Cristina fick 4,5 poäng på de fem ronderna. Hon vann fyra partier och släppte bara 
remi till fyran Sol Andersson, Örgryte SK. Tvåa blev Ece Gultekin, Essingeskolans 
SK, med fyra poäng efter att bara förlorat mot segraren. Lika många poäng 4 tog 
även trean Isabelle Hansson, SS Manhem. Isabelle inledde med en förlust men 
spurtade sedan starkt med idel segrar i de övriga fyra ronderna. 
 

Grattis alla medaljörer! Stort tack ni alla som deltog och gjorde tävlingen möjlig!  
 

Medaljer till de tre främsta och diplom till alla deltagare skickas hem med post. 
 

Klubbligan var jämn men Trojanska Hästen toppade med fyra deltagare före 
Norrskolans Schackklubb som hade tre spelare med i tävlingen. 

 

Vi är redan i oktober och snart är det dags för nästa Tjejtävling Online som spelas 
fredagen den 28 oktober, som vanligt på Lichess. Inbjudan kommer snart ut. 

 

Vi hoppas ni vill vara med igen och ta gärna med er kompisar! 
 

Önskar er alla en fin höstvecka! 
 
Pia Cramling, Jonas Sandbom, Svante Wedin och Nicholas Hjelmberg. 
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1. Cristina Ostafiev, Trojanska Hästen

2. Ece Gultekin, Kristallens SK
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Slutresultat



2. Ece Gultekin, Kristallens SK

1.Solomia Truskavetska, SS 4Springare 
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Åtta unga spelare kom till start när Tjejtävlingen Online spelades sista fredagen i 
november. 
 

Cristina Ostafiev, Trojanska Hästen, har vunnit tävlingen flera gånger och slog till 
igen och segrade genom att vinna alla sina fem partier. 
 

Bakom henne på silverplats kom lillasyster Sara, bara 8 år, med 4 poäng och som 
endast förlorade partiet de två systrarna emellan. 
 

Bronset gick till Estera Nord, Kristallen, som tog 3 poäng. På samma poäng kom 
även Vendela, Tyresö SK, men hon fick nöja sig med fjärde platsen när 
särskiljningspoängen räknats ihop. 
 

Vendela har ett oslagbart rekord, hon har spelat i så gott som alla tävlingar under 
året! 
 

Grattis till vinnarna och tack ni alla som var med! Inte minst den här fredagen som 
var Black Friday då mycket annat lockar. 
 

Klubbligan blev jämn och där segrade Trojanska Hästen tillsammans med SK 
Rockaden, som för första gången knep poäng i klubbligan. Båda klubbarna hade två 
deltagare med i tävlingen. 
 

De tre främsta får medaljer och alla deltagare får diplom. Det kommer med post. 
Nästa Tjejtävling Online spelas fredag 16 december och det blir årets sista tävling. 
 

Vi vill passa på att berätta att det kommer att hållas en flicktävling på Scandic 
Continental på Vasagatan en dag i samband med den stora internationella tävlingen 
Rilton Cup i slutet av december. Exakt datum är inte bestämt än. 
 
Lördagen den 7 januari arrangerar Kristallens SK Tjejträffen som är en klassiker och 
en väldigt trivsam tävling som spelas på Katarina Södra Skola. 
 
Mer information följer så fort inbjudan till respektive tävling är klar. 

 
 
Önskar er alla en fin december. 
Vi ses snart igen! 
Pia Cramling, Jonas Sandbom, Svante Wedin och Nicholaus Hjelmberg 
 
Plats Namn Username Klubb Födelseår Poäng 

1 Cristina Ostafiev ocristina Trojanska Hästen 2011 5 
2 Sara Ostafiev osara Trojanska Hästen 2014 4 
3 Estera Nord  petrakahn Kristallens SK 2008 3 
4 Vendela Landelius v314159265 Tyresö SK 2011 3 
5 Alexia Hulea-Moruzov Alexia_Hulea SK Rockaden 2006 2 
6 Kira Norlin kirarsta SK Rockaden 2013 2 
7 Sofia Lazovskaya sofialazovskaya SS 4 Springare 2011 2 
8 Lovisa Zetterberg lovzet Les Champions (Franska Skolan) 2010 0 
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Sara och Cristina Ostafiev, Trojanska Hästen

Kira Norlin, SK Rockaden


