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Kan kvinnor spela schack? 

Den som har störst anled-
ning att hävda det är världs-
mästarinnan Yifan Hou, som 
är rankad på en 55:e plats på 
världsrankingen.

Tvåa bland kvinnorna är 
den pensionerade Judit Pol-
gar, som ligger på en 63:e 
plats. 

Sedan är hoppet gigan-
tiskt ner till trean Koneru 
Humpy, som ligger på en 
ungefärlig 200:e plats. 

Varför det inte finns fler 
kvinnor i elitschacket är 
något som ofta diskuteras 
inom schackkretsar. Ge-
nom historien har ett antal 
schackspelande herrar gjort 
högst diskutabla uttalanden 
kring kvinnors förmåga att 
spela schack. 

Exvärldsmästaren Bobby 
Fischer sade en gång: 

– Det finns inte en kvinna 
i världen som jag inte kan ge 
springare i handikapp mot, 
och ändå vinna.

Detta påstående var na-
turligtvis falskt, då många 
kvinnor skulle lyckats be-
segrat honom med en extra 
springare. 

Fischers uttalande fick ex-
världsmästaren Mikhael Tal 
att utbrista: 

– Fischer är Fischer, men 
en springare är en springare!

Stormästaren Jan Hein 
Donner gjorde ett ännu ex-
tremare uttalande när han 
sade:

– Kvinnor kan inte spela 
schack, men de kan inte hel-
ler måla eller skriva eller 
ägna sig åt filosofi. I själva 
verket har kvinnor aldrig 
tänkt eller gjort något värt 
att notera.

Min egen åsikt är att kvin-
nor absolut kan spela schack 
lika bra som män, och att 
skillnaden snarare består i 
att det finns betydligt färre 
schackspelande kvinnor. Vi-
dare verkar män ha lättare 

att hänge sig åt en enda sak, 
medan kvinnor generellt 
sett är mer mångfacettera-
de, och därmed har svårare 
att snöa in på schackspelan-
det i den extrema utsträck-
ning som krävs.

Tommy Andersson  

SCHACKRUTAN.

Lösning draget: 1.Tb7+! och 
svart gav upp. Det kunde 
ha följt 1..Txb7 2.Txc5+ Kb6 
3.axb7 och vit vinner då svart 
inte kan slå tornet och stoppa 
bonden samtidigt.

Draget
Dagens 
ställning 
uppkom i det 
sista partiet i 
VM-matchen 
mellan Kramnik 
och Topalov 
som spelades 
år 2006. 
Vit: Kramnik, 
Ryssland 
Svart: 
Topalov, Bul-
garien 
Ser du hur vit 
drog och vann? 
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Rätt lösning (vänd tidningen)

Binero

Binero  är ett sifferpussel för de som älskar huvud-
bry av den logiska sorten. Binero introducerades 
första gången i den belgiska tidningen Het Laatste 
Nieuws som lite sommarpyssel. 

Det finns få kvinnliga 
schackspelare som kan 
påstå att de tillhör 
världseliten. 

KARLSTAD. En typisk ”återvändare”

Liza hittade tillbaka till stallet

Liza red som ung. Men efter 
tio år i sadeln drabbades hon 
av svår allergi mot gräs och 
hö.

– Till slut blev jag så då-
lig och nös så mycket att jag 
skrämde hästarna! berättar 
hon.

1989 bestämde hon sig för 
att ge upp sitt stora intresse.

Men så började hennes två 
döttrar rida. Samtidigt fick 
hon tips om hyposensibili-
sering – ett slags ”allergivac-
cinering”.

– Och det fungerade så bra 
att jag vågade mig tillbaka 
till stallet.

Först var hon bara där när 
döttrarna red.

Men när någon undrade 
om inte också ville testa var 
hon inte särskilt svåröver-
talad.

2011 klev hon upp på en 
hästrygg igen.

Det blev en smärtsam 
upplevelse!

Liza fick blodiga blåsor i 
händerna, sträckte låret när 
hon hoppade av och fick en 
träningsvärk som inte vara 
av denna världen:

– Men jag sken som en sol 
när jag kom hem och sa att 
”jag vill rida igen!”.

Detta hade förstås resten 
av familjen väldigt roligt åt!

I dag är hon 46 år och  näs-
tan tillbaka på samma nivå 
som 1989.

–  Jag klarar åtminstone 
av att få hästen i form några 
minuter i taget! säger hon.

Stor skillnad
Liza går på Karlstads rid-
klubb och ser många skill-

nader på att rida då och nu:
–  Säkerhetstänket, ord-

ningen och utbildningen på 
ridlärarna är mycket bättre.

Liza tycker också att stäm-
ningen i stallet är fin.

– Det är anpassat till bar-
nen på ett bra sätt och alla 
är väldigt hjälpsamma. Och 
det är så roligt att ha samma 
intresse som sina barn!

Ofta fikar hon och kompi-
sarna efter ridpasset.

– Jättetrevligt!
Liza har ett stressigt jobb 

som mjukvaruarkitekt. 

Förbättrad kondition
För henne har fredagstim-
man i stallet blivit en välgö-
rande avkoppling.

–  Jag måste verkligen 
koncentrera mig när man 
rider och hinner inte tänka 
på det där mötet eller vad 
det kan vara, säger hon.

Att koordination och kon-
dis blivit bättre är en bonus:

–  Den som tror att det 
inte är jobbigt att rida mås-
te verkligen testa! säger Liza 
och skrattar.

Hon gillar också att rid-
ning är en sport du aldrig 

blir fullärd i.
–  När du lärt dig skritta, 

trava och galoppera  – det är 
då du inser att du inte kan 
nånting!

Till dig som sitter och 
längtar efter att sitta upp 
igen har hon bara ett enda 
råd:

–  Testa! Det finns alltid 
någon typ av drop-in eller 
prova-på-lektion på ridsko-
lorna. Känn hur det känns 
och se hur du trivs med det.

Nicole de Bouczan
054-19 96 47
nicole.de.bouczan@nwt.se

För det mesta rider ju Liza men när hon fick chansen att 
testa voltige kunde hon inte motstå! Döttrarna Iris och 
Desirée som också rider, hjälper till att hålla hästen i styr.

TILLBAKA. Liza Svensson är en ty-
pisk återvändare. När döttrarna bör-
jade rida hängde hon på.

– Det är så mysigt att komma till 
stallet. Och ridningen kräver verkligen 
att du är i nuet – det behöver jag!

ALDRIG FULLÄRD

”När du lärt 
dig skritta, 

trava och galop-
pera  – det är då 
du inser att du 
inte kan nånting!”
Liza Svensson


