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Tipsa Värmlandsbygden om det som händer nära dig! Ring redaktionen 054-21 91 80 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

HAMMARÖ

Hammarö
– evenemangstips

Opera: La Traviata

Skoghalls Folkets hus.
Livesänd opera på bio.
Lö 11/3, kl 19.
Dansmässa

Skoghalls kyrka.
Dansa i kyrkan? Javisst!
Kom och testa dansmässan
Din ljusa skugga, en mässa i
heliga danser-tradition. Text
Kristina Sandgren Furugren.
Musik Maria Hultén Birkeland med Skoghalls kyrkokör,
Nova Cantica och musiker.
Sö 12/3, kl 18.
Sticka, virka eller sy
en pussyhat

Hammarö bibliotek.
On 15/3, kl 15.30-18.
Torsdax

Skoghalls församlingshem.
Lunch för daglediga. Varannan torsdag. Inleds med andakt kl 12 i Skoghalls församlingshem.
To 16 o 30/3, 27/4,
11/5, kl 12-13.
Möjligheternas festival

Hammarö arena.
Lö 18/3, kl 16.
Gudstjänst för stora
och små

Bröderna Felix och Victor Muntean älskar schack och siktar båda mot toppen. Och förutsättningarna finns, nära tillhands.

Hammarö kyrka.
Kyrkfika.
Sö 19/3, kl 11.

Hoppas på att få möta de bästa

Musikgudstjänst

Blivande schackvärldsmästare på Hammarö?

Skoghalls kyrka.
Musiktrion Pierchecci Trio,
violin, cello och piano.
Sö 19/3.
Storseans med
Per Trollsveden

Skoghalls Folkets hus.
Ti 21/3, kl 19.
Skapande verkstad

Församlingshemmet Arken.
Skapande verkstad och samtal. Föranm: annika.eriksdotter@svenskakyrkan.se el
054-51 24 34.
On 22/3, kl 17.30-19.30.
Sju sånger om kärlek

Skoghalls kyrka.
Sju sånger om kärlek av
Niklas Strömstedt, med
damkörer från södra Värmlands kontrakt, under ledning av Mats Kästel och
kompgrupp. Kaffe till självkostnadspris. Fri entré.
To 23/3, kl 19-20.30.
Lördag i ateljén

Församlingshemmet Arken.
Kom och var med en lördag
i ateljén. Denna lördags tema är Böcker av papper och
tyg med Theresa WidjeskogAhlman. Föranm: annika.eriksdotter@svenskakyrkan.se
el 054 - 51 24 34.
Lö 25/3, kl 10-12.
Sagostund

Hammarö bibliotek.
Bibliotekarien Karin läser sagan om Rödluvan. Från 3 år.
Lö 25/3, kl 11.15.

SKOGHALL (vb)

Lägg brödranamnen
Victor, 12, och Felix
Muntean, 10, på minnet. En dag kan någon
av dem bli världsmästare i schack.
– För att bli en bra
schackspelare måste
man investera mycket
tid, säger Victor till
Värmlandsbygden.

Världsmästaren i schack är
sedan 2013 från Norge och
heter Magnus Carlsen. Annars är det främst Sovjetunionen/Ryssland som har dominerat inom schackspelets väsentliga beståndsdelar taktik
och strategi och fått fram flest
världsmästare genom åren.
Kanske finns det en blivande världsmästare boendes
på Hammarö i någon av bröderna Victor och Felix Muntean. De föddes i Tyskland,
växte upp i Holland och bor
sedan augusti i Sverige. Både
mamma och pappa arbetar på
Karlstads universitet som fysikprofessor respektive matematikprofessor.
Pappa Adrian har alltid älskat schack, så brödernas förutsättningar rent matematiskt
för att bli bra schackspelare
borde vara optimala.
– Under SM i Stockholm i
juli hoppas jag få möta de bästa. Jag tror på vinst, säger äldre brodern Victor, som spelat
schack i sju år.

Även två år yngre Felix är
optimistisk, då han kommit
tvåa i de holländska mästerskapen, men inte fått åka till
EM på grund av sin låga ålder.
– Har jag en bra dag kan
allt hända, men jag blandar
ganska friskt i resultaten, erkänner Felix.
Namnet schack kommer

från shah som är en gammal
benämning på kung. Shah
användes länge som titel på
monarker i Iran. Schackmatt
härstammar från persiskans
shah mat som ordagrant betyder ”kungen är överfallen från
bakhåll”.
– När vi spelar mot varandra så vinner Victor åtta av tio
gånger, berättar Felix.
Oftast spelar de matcher/
turneringar som innebär ett
snabbt spel, det vill säga fem
minuter per spelare på klocka.
Går tiden ut förlorar man
oavsett hur det ser ut på
schackbrädan. Men det händer också att de spelar långa
matcher, då kan det handla
om två timmar per person
med avbrott för till exempel
lunch.
– För att bli en bra schackspelare måste man investera
mycket tid, man behöver
mycket träning, berättar Victor.
Många hävdar att de upp-

funnit spelet, men mest stöd
har det indiska ursprunget där

Schack, kommer det ursprungligen från 100-talet eller är det kanske 500-talet. Ingen vet.

schack gick under namnet
chaturanga och ska ha uppfunnits redan på 500-talet.
Även perserna har erkänts
som uppfinnare av schack,
där man i Iran kallar spelet för
chatrang. De äldsta schackpjäserna har hittats genom utgrävningar på persiskt område.
Som du förstår går åsikterna isär var schack egentligen uppfanns. Man säger därför att schack ursprungligen
är ett indo-iranskt spel som

spreds via Ryssland till Europa och vidare ut i världen.
Spelreglerna har också utvecklats, när schack kom till
Europa blev till exempel damen en mycket kraftfullare
pjäs.
En annan teori är att spelet

förkovrades från det liknande
kinesiska schacket som funnits i Kina sedan 100-talet.
Schack anses vara ett rent
skicklighetsspel utan inslag av
tur och det finns en teoretisk

optimal strategi – som ännu
är okänd.
Hur många drag tror du att
du skulle behöva för att besegra mig som kan spela schack
på högst amatörmässig nivå?
– Det är utmanande att
spela schack, men säg maximalt 15-20 drag, säger Victor
Muntean (mycket ödmjukt)
och ler.
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