
i samarbete med Stockholms Schackförbund 

 

 

Helgen bjuder på schackträning, laserdome, chock och mycket annat skoj! 

4-6 mars på Elite Palace Hotel i Stockholm 
Sveriges Schackförbund i samarbete med Stockholms Schackförbund bjuder in till en schackhelg för 

tjejer upp till 16 år (födda 2006 och senare). Här kan du träffa och lära känna andra tjejer medan vi 

har kul med schack i alla dess former och också tar en spännande paus från schacket med att spela 

laserdome! Tjejer från hela landet och av alla spelstyrkor är varmt välkomna. 

För flickor födda 2010 och senare gäller att en medföljande vuxen också bor på hotellet. Flickor födda 

2009 och tidigare kan bo i eget rum om de har målsmans underskrift på att det går bra. 

  



Program: 

Fredag  

18.30-19.00 Välkomstfika 
19.00-21.00 Schack i olika former 
Vi spelar chock, antischack, parschack eller liknande 
 

Lördag  

09.00-11.30 Schackträning 
11.30- 12.30 Lunch 
12.30-14.00 Problemlösningstävling 
14.00-14.40 Fika 
14.40-15.20 Promenad till Surbrunnsgatan 
15.20-16.20 Laserdome 
16.20-17.00 Promenad tillbaka till hotellet 
17.00-18.00 Schackträning 
18.00-19.30 Middag 
19.30-21.00 Simultan 
 

Söndag 

09.00-11.30 Schackträning 
11.30-12.30 Lunch 
12.30-14.00 Blixtturnering 
14.00 Prisutdelning 

Priser 

Pokaler till alla deltagare 

Startavgift, boende och matpaket: 

Sveriges Schackförbund bokar hotellrum till förmånliga priser, ange ett av alternativen nedan. Vi 

skickar faktura som ska vara betald senast den 25/2. Observera att endast kostnaden för boende kan 

återbetalas vid tex sjukdom. 

Alternativ 1: Deltagande + eget rum + matpaket   3 250 kr 
Alternativ 2: Deltagande + delat rum med andra deltagare + matpaket 1750 kr   
Alternativ 3: Deltagande + matpaket   950 kr  
 
Medföljande föräldrar kan kontakta SSF för att boka boende + matpaket till självkostnadspris. 

Anmälan 

Görs genom mail med val av ett av alternativen ovan till damschack@schack.se senast den 17/2.  
Observera att aktuellt medlemskap i SSF krävs (Kontakta SSF om du behöver hjälp att ordna 
medlemskap) Ange eventuell specialkost vid anmälan. 

Kontakt 

Ofelia Thörnqvist  Josef Håkanson  
Tel: 018-36 46 00 (kl 08-15 vardagar) Tel: 076-623 63 70 
E-post: damschack@schack.se josef.hakanson@schack.se  

 


