
 
 

 

Välkomna till Västeråsfinalen i Schack4an! 

 

Västeråskvalen i Schackfyran lockade 858 deltagare och er klass var en av dem 

som gick vidare till nästa steg, Västeråsfinalen, som spelas i Rudbeckianska 

gymnasiet ljushallen lördagen den 11 februari. 

 

Tävlingen är indelad i två grupper, en på förmiddagen, anmälan på plats 9.00-

9.30 och en på eftermiddagen, anmälan på plats 12.30-13.00. Här nedan ser ni 

när er klass spelar. 

 

 

 

 

Vi spelar fyra ronder med 10+10 minuters betänketid och för att gå vidare till 

Länsfinalen måste klassen skrapa ihop 200 poäng. Länsfinalen spelas i 

Kungsör den 25 mars och den stora Riksfinalen spelas i ABB Arena Syd den 3 

juni. 

 



 

OBS! Alla deltagare i Västeråsfinalen måste vara medlem i Västeråsschack-

klubb. Om barnen inte redan är medlemmar kan medlemskap i Västerås 

Schackklubb lösas på plats för 20 kr. För medlemsregistreringen behöver vi 

veta elevens födelsedata (år-mån-dag) och adress. 

 

Det är gratis parkering på skolgården där även ingången är. 

 

Alla barn som deltar i Västeråsfinalen i Schackfyran får en silvermedalj! Smör-

gåsar, korv, dricka m.m. finns att köpa i vår cafeteria. 

 

Till de klasser som kvalificerat sig för Västeråsfinalen kommer vi per mejl att 

skicka en klasslista inklusive totala antalet elever i klassen. Anmäl klassen 

genom att lagledaren senast fredagen den 3 februari till undertecknad skickar 

antingen en bekräftelse på de uppgifter vi mejlat eller meddelar eventuella 

ändringar. Varje lag måste ha en lagledare närvarande med ansvar för klassen. 

 

Som ni redan vet går tävlingen på en lördag, vilket gör att du som lärare 

kanske har svårt att vara med. Det brukar dock sällan vara några problem att 

hitta en eller flera föräldrar som är villiga att sköta logistiken med skjutsar 

m.m. och ta på sig lagledarrollen. 

 

Kanske vill föräldrarna rentav starta en liten träningsgrupp för att vässa 

klassens form ytterligare inför Västeråsfinalen? För att hålla i en schackgrupp 

behöver man inte vara någon duktig schackspelare. Vi i Västerås Schackklubb 

hjälper gärna till och stöttar för att förverkliga era idéer! Pjäser, bräden, 

klockor och träningsmaterial lånar vi ut gratis. 

 

Om ni vill ha ytterligare ett klassbesök kan ni också kontakta undertecknad. Se 

till att vara ute i god tid eftersom jag har många klasser som jag ska hinna 

besöka! 

 

Mer information kan ni hitta på U-schacks hemsida (www.u-schack.se) och på 

www.schackfyran.se. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Mats Sjödin 

Västerås Schackklubb 

Källgatan 9A 

722 11 Västerås 

Tel: 021-12 36 16 

Mob: 0707-76 04 63 

E-post: mats.sjodin@vasterasschack.se 
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