
      

 

 

Föredrag vid Skol-SM 2013 
Sveriges Schackförbunds riksinstruktör Jesper Hall kommer i samband med Skol-SM tävlingarna i Bromma hålla 

två öppna föredrag. Dessa riktar sig till föräldrar, andra medföljande och åskådare. Hall har lång erfarenhet av att 

träna barn och ungdomar och anses vara en av de främsta föredragshållarna i schack-Sverige. 

 

Fredag  19.45:  Att träna Magnus Carlsen 

Under många år var Jesper tränare för det norska kadett- och juniorlandslaget. En dag fick han hand om en gutt som 

hade någonting extra, Magnus Carlsen. De följande tre åren hade Jesper regelbundet träningsläger där Magnus 

deltog, och Jesper diskuterade också mycket med Magnus tränare Simen Agdestein om hur Norge på bästa sätt 

skulle coacha fram supertalangen.   

Jesper Hall har utnämnts till FIDE Senior Trainer, den finaste tränartiteln, men är också internationell mästare och 

spelade själv mycket tävlingsschack innan han bytte roll inom schacket till att vara tränare, pedagog och författare. 

Idag är Magnus Carlsen en etablerad världsstjärna med stor uppmärksamhet från media och med lukrativa 

reklamkontrakt. Många tror att han vid VM-matchen i november i Indien kommer att erövra världsmästartiteln från 

indiern Anand. 

I sitt föredrag berättar Jesper om hur det var att träna Magnus och om den utmaning som varje schackspelare möter 

när det gäller att våga testa nya saker och utveckla sitt spel. 

 

Lördag  15.00: Hur blir jag en bra schackförälder? 

Alla kan lära någonting av schacket. Oavsett om ditt barn är en kommande mästare eller väljer att prova någonting 

annat efter ett par år, finns det goda chanser att tillägna sig sådana nyttiga saker som koncentrationsförmåga, logiskt 

tänkande och uthållighet. Som förälder till ett schackspelande barn har du en viktig roll när det gäller att stötta och 

uppmuntra. Samtidigt är det viktigt att inte bli för mycket ”på”. Det är ju faktiskt ditt barn och inte du som gör 

jobbet. I sitt föredrag utvecklar Jesper Hall tankegångarna i den broschyr på temat som tagits fram på initiativ av 

Sveriges Schackförbund. Du får lära dig tips och tricks och får samtidigt en stunds underhållning.  


