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Världsschackförbundet, FIDE, godkände

att rekommendera distriktsförbunden

1970 ett ratingsystem som konstruerats

att så snart som möjligt införa LASK:s

av den amerikanske fysikprofessorn Elo.

ratingsystem. Samtidigt tillsattes en

Systemet möjliggjorde att matematiskt

central ratingkommitté (SCR) bestående

betygsätta spelarprestationer.

av upphovsmannen Bengt Anderberg och

Elo-rating blev ett begrepp. Trots vissa

CS-ledamoten Sören Björnlert.

brister fungerar systemet än i dag som

Fr.o.m. kongressen i Lund 1974 och den

värdemätare för spelare i hela världen.

Allsvenska serien 1974-1975 blev LASK-

I Sverige laborerade Lunds Akademiska
Schackklubb tidigt med en variant av
Elo-systemet. I Tidskrift för Schack nr
3/1971 presenterar Yngve Anderberg
LASK-modellen. I ingressen skriver han:
”För att eliminera den schablonmässiga
och godtyckliga ranking, som hittills använts och för att underlätta uppgörandet av rankinglistor i klubbar, distrikts-

systemet obligatoriskt. Samtidigt byttes det ursprungliga begreppet ranking
ut mot rating. SCR justerade distriktens
listor mot resultaten i de tre första
ronderna i Allsvenskan och meddelade
sedan glatt ”vi blir det första landet i
Europa som infört ett system där alla
schackspelare, inte bara eliten, får vara
med”.

förbund och större schackförbund, in-

Därmed var alla lokala tolkningar av det

förde LASK ett eget rankingsystem

suddiga laguttagningsbegreppet ”känd

hösten 1969. Detta infördes efter det

eller förmodad spelstyrka” överflödiga.

att klubben hade inventerat en del ut-

Plötsligt slapp man dessa kontroversiella

ländska rankingsystem.”

diskussioner på styrelsemötena och fick

Anderberg konstaterade att ”systemet

i stället tid att hantera viktigare frågor.

är betydligt enklare att använda än

Nyordningar, inte minst om de är så

professor Elo:s system, samtidigt som

omfattande som införandet av LASK-

det ger lika noggranna resultat”. Han

ratingen var, betraktas alltid med ett

beskrev också tillvägagångssättet vid

visst mått av skepsis. Många hade kri-

införandet, gav en redogörelse för det

tiska synpunkter, både på helheten och

nya rankingsystemet och bifogade flera

på detaljer.

tabeller och ett rankingprotokoll.

En spelare som lyckas vinna mot en

Skånes SF och Nordvästra Skånes SF

spelare med högra rating ansågs med

hakade på i oktober 1970 respektive

viss rätt bli stimulerad att satsa ännu

januari 1971.

mer för att förkovra sig ytterligare.

Vid Sveriges Schackförbunds kongress i
Skellefteå 1972 fattade man beslut om

Men hela systemet är ju ett nollsummespel. Hur kommer då han/hon reagera
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som får en motsvarande sänkning av sitt

Om det var Hildebrands ranking 1973

ratingtal?

eller LASK-talen 1974 som fick mest

När den nytillträdde förbundskaptenen
Alexander Hildebrand publicerade sin
första rankinglista 1973 fick han, precis
som alla förbundskaptener, utstå kritik.

kritik var naturligtvis omöjligt att mäta,
men många hade synpunkter och
debattens vågor gick höga.
En av de kritiska rösterna tillhörde Olle
Ekengren. Han skrev bland annat: ”En
viktig invändning mot rankingsystemet
är att det medför en avsevärd pappersexercis och onödigt arbete skall man
hata som synden”. Han avslutar sitt välskrivna debattinlägg med: ”I mitt tycke
har systemet blott allt för stora likheter med den vetenskap som August

Ett år senare tog SCR fram en lista som

Strindberg benämnde knappologi.”

grundade sig på de aktuella LASK-talen i
september 1974. Listan såg ut så här:

◊
Så här 40 år efter införandet av LASK:s
ratingsystem, kan man konstatera att
det varit hyfsat väl fungerande. Det har
i stor utsträckning varit styrande vid
laguttagningar. I dag är det ingen som
ifrågasätter behovet av ratingtal.
Allt fler spelare tävlar nu utomlands och
utländskt deltagande i svenska lag och i
svenska turneringar blir mer och mer
vanligt. Blandningen mellan Elo-tal och
LASK-tal har försvårat livet även för de
klubbars ratingansvariga som noggrant
och plikttroget jagat resultat och räknat ratingpoäng i många år. Det har nu
visat sig att dessa blandade beräkningar
gjorts på flera olika sätt och därmed
skapat orättvisor utöver de som LASKsystemet i sig självt fortfarande kan
innebära.
Nu övervägs allvarligt en total övergång
till enbart Elo-tal, vilket när det genomförs kan komma att vålla en ny debatt.
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◊
Det är oklart när Eksjö SK publicerade
sin första ratinglista.
För att någorlunda spegla vad som hänt
på ratingfronten i klubben redovisas här
jubileumsårens ratinglistor per 1/9.
◊
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Eksjö Schackklubb, rating per 1/9 2013

Sveriges Schackförbunds hemsida:
Ratingregler
Syftet med ratingreglerna är att skapa ett enhetligt ratingsystem gällande för alla klubbar
inom Sveriges Schackförbund. Ratingtalen
ligger till grund för uttagningar till lagmatcher
och olika mästerskap och bör därför vara
jämförbara även för yngre spelare.

1. Pontus Carlsson

2593

2. Jacek Gdanski

2571

3. Allan Stig Rasmussen

2570

4. Nikolaj Mikkelsen

2467

5. Jasmin Bejtovic

2441

6. Harry Schüssler

2439

7. Michael de Verdier

2424

8. Per Vernersson

2406

9. Nedeljko Malesevic

2340

10. Christopher Krantz

2330

11. Axel Ornstein

2329

12. Håkan Thörnert

2234

13. Fredrik Gustafsson

2156

14. Ali Ghazi Al-Saadi

2142

15. Håkan Åkvist

2113

16. Olof Gustafsson

2066

17. P-O Nordström

1991

18. Roger Karlsson

1965

19. Bertram Anderson

1840

20. Glenn Karlsson

1761

21. Jan Johansson

1739

22. Daniel Löfgren

1691

23. Oliver Jakobcic

1672

24. Bertil Bjaring

1631

25. Martin Hillberg

1617

26. Gunnar Forsberg

1623

27. Leopold Böttcher

1564

28. Shaqir Mehmeti

1535

29. Thorbjörn Ahlgren

1469

30. Mikael Cehola

1440

31. Lars Larsson

1428

32. Mustafa Al-Saadi

1373

33. Birger Axelsson

1348

34. Mikael Grönlund

1300

35. Pierre Grahm

1254

36. Mogens Diemar

1249

37. Oskar Helm

1200

38. Joel Bågesund

1200

39. Adam Hagberg

1200

40. Henrik Ingbrant-Björs

1200
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