
 
 
 

Välkomna till Schack4ans Länsfinal! 
 
De klasser som kvalificerat sig inbjuds härmed att delta i Schackfyrans länsfinal 
som spelas i Sporthallen, Kaplansgatan 3B Kungsör, lördagen den 24 mars. 
Incheckning mellan 8.45-9.15 
 
Vi spelar fem ronder med 10 + 10 minuters betänketid och de bäst placerade klas-
serna går vidare till Riksfinalen i ABB Arena Syd den 2 Juni. Tävlingen avslutas 
med prisutdelning ca kl. 13.00 
 
Anmälan görs senast onsdagen den 14 mars genom att besvara det mejl som 
skickas ut till alla kvalificerade lag och som innehåller denna inbjudan samt en 
klasslista baserad på uppgifter som lämnats vid kvalificeringstävlingar.  
 
Att kontrollera/ändra: 
- Ta bort elev som slutat i klassen. 
- Lägg till elev som tillkommit. 
 
Lagledare: 
- Varje lag ska ha en lagledare som anmäler vilka barn som är på plats och som är 
kontaktperson gentemot tävlingsledningen. 
- Utse även en assisterande lagledare som har koll på barnen eftersom den ordi-
narie oftast är på plats vid lagledarbordet. 
 
 
Medtag inneskor! Vi spelar i en idrottshall. Där får man inte gå in med ytterskor! 
Inget ätande och drickande i själva spelområdet! Det finns en kiosk/cafeteria i an-
slutning till spellokalen, men det går även bra att ta med egen matsäck. 
 
Det kommer ca 650 deltagare och många medföljare. Det är viktigt att ni ser till 
att barnen har nära till er vuxna. B hallen kommer att vara öppen för lek OBS! All 
lek är på eget ansvar. När det är så många med är det viktigt att vi visar hänsyn. 
 

För er som åker från Västerås rekommenderar vi att åka över Köping för att und-
vika Kvicksundsbron där det kan vara problem 
 
Frågor angående: 
Anmälningsförfarande: Urban Lundbäck, 021-80 35 13 
e-post: urban.lundback@u-schack.se  

Tävlingen: Kjell Adolfsson, 070-546 02 08, e-post: kjell.adolfsson@u-schack.se. 
 
Mer information kan ni hitta på U-schacks hemsida (www.u-schack.se) och på 
www.schackfyran.se.  
 

Välkomna! 
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