
Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) inbjuder till 
 

                              

 

                 Östersund lördagen den 23 mars 2013 
(samtidigt med länsfinalen i Schack4an i Östersunds Sporthall) 

 

Tävling för alla som går i årskurs 5 och 6 
Tävlingen spelas som en individuell turnering och för varje årskurs ska koras dels en individuell 

skoldistriktsmästare, dels bästa skola i respektive årskurs (4-mannalag). 

Bästa skola får för ett år inneha ett vandringspris - jättetornet (5:an) och jättelöparen (6:an). I denna 

lagtävling räknas sammanlagd partipoäng för de fyra främsta i respektive årskurs från varje skola. 

 

Datum   Lördagen den 23 mars 2013 
 

Tid  Anmälan i spellokalen senast kl. 10:15, spelet startar kl. 11:00, tävlingen och

 prisutdelningen beräknas vara klar ca kl. 15:30 
 

Plats   Sporthallen i Östersund, A-hallen, Samuel Permans gata 14 
 

Avgift  40:- per spelare, vilket i förekommande fall inkluderar medlemskap i valfri 

schackklubb i distriktet samt fika (bullar och Festis). Varmkorv samt kaffe/té m.m. 

finns även att köpa.I övrigt rekommenderas deltagarna att ha med matsäck.  
 

Anmälan  Så snart som möjligt och senast onsdag 13 mars till: Lennart Burman 063-51 85 75 

eller 076-139 10 94 eller helst via e-post: lennart.burman@bredband.net  

  Uppgifter som vi behöver: 

– Skolans namn och klass samt kontaktperson för klassen + tel.nr och e-postadress 

– Elever som ska spela, namn, adress och födelsedata. (Uppgiften kan korrigeras.) 

– Önskat klubbmedlemskap (Rekommenderas: Schack 88, Hammerdal, för 

Strömsunds kommun, Bräcke SS för Bräcke kommun, Östersunds SS för resten av 

länet) 

– Anmälningsavgiften bör inbetalas samlat för klassen senast måndag 18 mars på 

JHSF::s plusgirokonto nr 17 77 80-4.  Avgift återbetalas för elev som inte kan delta. 

 Tävlingen       Mästerskapet spelas i fem ronder med samma regler som Schack4an, dvs. med 

poängräkningen 3-2-1 och med avdömning av partier som inte hunnit färdigspelas inom ca 

20 minuter. Personuppgifter datorbehandlas för att administrera tävlingen. 

 Priser Individuella priser till alla, förutom sakpriser till de tre främsta i varje årskurs. Lagpris 

samt vandringspris under ett år till bästa skola i respektive årskurs. 

 Frågor Ring gärna till Lennart Burman, tel. 063-51 85 75 eller 076-139 10 94 eller, 

ännu hellre, maila till lennart.burman@bredband.net. 

 

Välkomna! 
 

PS – För den som är intresserad av ytterligare tävlingsutbud, skoltävlingar, 

sommarläger m.m. rekommenderas ett besök på www.schack.se .  

Sök där på Tävling, Schack i skolan, Schack4an eller annan lämplig underrubrik. 

http://www.schack.se/

