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NOL. Koncentrerade 
och med pannorna i 
djupa veck.

Årskurs 4-eleverna 
från Bohus och Nol ville 
inte lämna något drag 
åt slumpen.

I onsdags förmiddag 
utspelades en hjärnor-
nas kamp i Nols Folkets 
Hus.

Det råder ingen tvekan om att 
schack har blivit inne igen. I 
förra veckan spelades en lokal 
tävling i Schackfyran mellan 
Bohuskolan och Nolskolan.

– I fjol hade vi 9 000 del-
tagare och i år hoppas vi pas-
sera 10 000-strecket. Det är 
Sveriges största juniortäv-
ling, förklarar Rutger Alm-
quist från Schacksällskapet 
Manhem som fanns på plats i 
Folkets Hus för att instruera 
eleverna.

– Vi var och besökte Ales 
grundskolor under novem-

ber och december. Eleverna 
i årskurs fyra fick klart för 
sig hur pjäserna flyttas och 
vad schack går ut på, säger 
Rutger.

Hur är intresset bland 
barnen?

– Det är faktiskt ganska lätt 
att fånga barnens intresse för 
schack. Tämligen omgående 
blir de fokuserade och upp-
slukade av det man berättar. 
De inser också att schack är 
ett riktigt roligt och spän-
nande spel, säger Rutger.

Vad krävs för att bli en 
bra schackspelare?

– Ett visst matematiskt och 
logiskt tänkande är bra att 
ha. Däremot är det inte sagt 
att en professor i matema-
tik blir en bra schackspelare 
eller tvärtom. Vem som helst 
kan bli duktig i schack. Nog-
grannhet, uppmärksamhet 
och koncentration är egen-
skaper som kommer väl till 
pass i schack, säger Rutger 

Almquist.
Vad är det bästa med 

schack?
– Att alla kan vara med och 

man blir aldrig för gammal. 
En spelare som är 90 år kan 
möta en elev som går i årskurs 
fyra till exempel. Själv är jag 
65 år och spelar i Allsvenskan.

Efter en liten nedgång 
hoppas Svenska Schackför-
bundet att intresset bland 
barn och ungdomar ska vända 
uppåt igen. Nolskolan är ett 
tydligt bevis på att så är fallet.

– Vi arrangerar tävlingar 
i klassen och eleverna tycker 
det är jätteroligt, säger lärare 
Ragne Bengtsson.

– Förr i tiden fanns det en 
schackklubb i varje liten håla, 
så är det inte längre. Vi har 
väl fått stryka lite på foten 
för alla de tv- och dataspel 
som blommat upp på senare 
år. Förhoppningsvis ser vi ett 
trendbrott nu, säger Rutger 
Almquist.

Viktor Bred i klass 4A på 
Nolskolan har just vunnit sin 
match mot Linus Hellström 
när lokaltidningen kommer 
på besök.

– Det är roligt med schack 
och det gäller att hålla koll 
på alla pjäser, så att man inte 
låter sig luras av sin motstån-
dare, säger Viktor.

– Bäst är att ha de vita 
pjäserna, då får man börja. 
Damen är naturligtvis favori-

Hjärnornas kamp med många kluriga dragriga drag
– Schackfyran avgjordes i Nols Folkets Hus

En av många spännande matcher i Schackfyran utspelade 
sig mellan Linus Hellström och Viktor Bred.

Ali Bitar gör ett drag under 
överinseende av Rutger 
Almquist från Schacksäll-
skapet Manhem.

SCHACKFYRAN
Schackfyran är en rikstäckande täv-
ling för fjärdeklasser som går ut på 
att alla skall vara med. Det är vikti-
gare för klassen att få med många 
än att några få är duktiga schack-
spelare. 
Schackfyran inleds på hösten med 
att schackledare från klubbar och 

distrikt gör besök hos fjärdeklas-
ser runt om i landet. Ledarna lär ut 
grunderna i schack och berättar om 
Schackfyran-tävlingen. Alla klas-
ser som besöks får fem kompletta 
schackspel – oavsett om man väljer 
att vara med i tävlingen eller inte.

ÄLVÄNGEN. Det vankas 
Båtmässa igen.

Repslagarmuseet 
finns självklart på plats 
som en av utställarna.

– Det är något speci-
ellt att vara där, säger 
mässveteranen Bernt 
Larsson.

Första gången som Repsla-
garmuseet fanns med på Båt-
mässan i Göteborg var 1996. 
Året därefter fanns man inte 
representerade, men från -98 
och framåt har Ale kommuns 
flaggskepp varit en given att-
raktion.

– Det är kul och jag har 
faktiskt varit med på alla 
mässor sedan 1998. Nu är 
vi tillbaka i D-hallen igen, 
vilket känns som att komma 
hem. De två senaste åren har 
vi haft en mer undanskymd 
placering, säger Bernt Lars-
son.

Skulle någon mot förmo-
dan inte hitta till Repslagar-
museets monter är det bara 
att ta luktsinnet till hjälp. 

Doften av tjära brukar leda 
besökarna rätt.

– Många brukar säga att de 
luktar sig fram till oss, skrat-
tar Maj-Lis Carlsson.

Båtmässan inleds med den 
traditionella VIP-kvällen nu 
på fredag och dagen därpå 
öppnas portarna för allmän-
heten.

– VIP-kvällen är den gång 
på året som vi får möjlighet 
att framhålla våra sponsorer 
och samarbetspartner. Det 
betyder mycket, säger Bernt 
Larsson.

Under flertalet mässor har 
Repslagarmuseet och Ostin-
diefararen haft ett nära sam-
arbete. I år väljer dock Ales 
stolthet att stå på egna ben.

– Den här gången väljer 
vi att profilera vårt museum 
och de produkter vi säljer. 
Folk ska veta vart Repsla-
garmuseet är beläget, säger 
Bernt.

Många är de kontakter 
som knyts under Båtmässan, 
som behåller sitt fasta grepp 
om publiken år efter år.

– Båtar och rep hör ihop 

och därför känns det natur-
ligt att vi är på plats. Vis-
serligen krävs det en hel del 
arbete, men det är det värt. 
Vi har ungefär ett 50-tal 
personer som är engagerade 
på ett eller annat sätt, säger 
Maj-Lis Carlsson.

Speciellt för årets mässa 
är att Repslagarmuseet har 
träffat en uppgörelse med 
arrangören om att slå ett jät-
telångt rep.

– Det kommer att ske när 
mässhallen är stängd. För-
hoppningen är att repet ska 
bli ungefär 300 meter långt. 
Materialet blir av naturfiber 
och repet kommer att ha en 
speciell doft av olja, berättar 
Bernt och fortsätter:

– Repet ska sedan auktio-
neras ut till förmån för Barn-
cancerfonden. Repet blir ett 
av de längsta som någonsin 
tillverkats i Sverige.

Båtmässan pågår under 
perioden 5-13 februari.

Nu riggas det för Båtmässan
– Repslagarmuseet en trogen utställare

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Till helgen startar Båtmässan i Göteborg och då är Repslagarmuseet en given attraktion. 
Maj-Lis Carlsson, Christoffer Åström, Börje Johansson och Bernt Larsson ser med tillförsikt 
fram emot årets arrangemang.

ten, tillägger Viktor.
Rutger Almquist håller 

med om det.
– Kungen är viktigast, men 

damen är starkast, konstate-
rar han.

Efter att de lokala tävling-
arna i Schackfyran är färdig-

spelade väntar en distriktsfi-
nal i Göteborg. Sverigefina-
len äger rum i Globen i maj.

I FOLKETS HUS

Jonas Andersson
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Fabriksnya årsmodeller 2011. Bilens pris från 247.400 kr. 60 månader, 

20% kontant (49.600 kr), 3,428 kr/mån, effektivränta 2,09% 

7,3-7,5 l/100 km, co2 174-177 g/km
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DESSUTOM
BJUDER VI PÅ 16” VINTERDÄCK PÅ

ALUFÄLGAR - VÄRDE 15.900

Göteborgsvägen 98, Surte • Tel. 031-98 30 10

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördagar 11-15

www.magnussonbil.se
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