
	  
	  

	  

	  
	  Uppsala	  SSS	  arrangerar	  gemensam	  resa	  till	  

Skol-‐SM	  i	  schack	  
i	  Växjö	  10-‐12	  oktober	  2014	  
	  
Höstens	  stora	  schackfest	  äger	  i	  år	  rum	  i	  Växjö.	  Spelare	  från	  hela	  Sverige	  möts	  och	  spelar	  i	  
åldersklasser	  där	  man	  i	  tävlingen	  bara	  möter	  de	  som	  är	  födda	  samma	  år	  som	  man	  själv.	  Och	  man	  
behöver	  inte	  vara	  någon	  stjärna	  för	  att	  vara	  med,	  tävlingen	  passar	  alla	  som	  är	  vana	  att	  spela	  med	  
schackklocka.	  
	  
Betänketiden	  är	  30	  minuter	  per	  spelare	  och	  parti	  för	  de	  som	  är	  födda	  2003	  eller	  senare	  (totalt	  
11	  ronder)	  och	  en	  timme	  för	  de	  som	  är	  äldre	  (8	  ronder).	  	  
	  
Vi	  kommer	  att	  åka	  tillsammans	  i	  buss	  och	  ledare	  tar	  hand	  om	  alla	  barn	  under	  helgen.	  Föräldrar	  
får	  ändå	  självklart	  följa	  med	  om	  de	  vill.	  
	  
Avresa:	   Klockan	  09.30,	  fredag	  10	  oktober	  från	  Uppsala	  Centralstation.	  	  
Hemresa:	   Klockan	  15.00,	  söndag	  12	  oktober	  från	  Växjö.	  Ankomst	  till	  
	   Uppsala	  Centralstation	  ca	  klockan	  21.00.	  	  

	  
Kostnad:	   990	  kronor	  för	  deltagande	  barn	  	  

	   840	  kronor	  för	  övriga	  medföljande	  
	  
I	  priset	  ingår:	   •	  Grupplogi	  (ta	  med	  liggunderlag	  och	  sängkläder).	  	  
	   •	  Måltider	  (2	  frukostar,	  2	  luncher	  och	  2	  middagar).	  	  
	   •	  Resa	  tur	  och	  retur	  från	  Uppsala	  till	  Växjö.	  	  
	   •	  Anmälningsavgift	  till	  tävlingen.	  	  
	   •	  Alexis	  Andersson	  och	  Kaberi	  Mitra	  följer	  med	  som	  ledare	  
	  
Anmälan:	   Till	  info@usss.se.	  För	  deltagare	  behöver	  namn,	  skola	  och	  
	   födelseår	  anges.	  För	  övriga	  (exempelvis	  föräldrar)	  endast	  namn.	  
	   Betala	  samtidigt	  in	  avgiften	  till	  Uppsala	  SSS	  plusgiro	  1613539-‐4.	  
	   Märk	  betalningen	  med	  den	  anmäldes	  namn.	  
	  
Anmälningsdatum:	   Senast	  den	  25	  september.	  Efter	  det	  finns	  möjlighet	  till
	   efteranmälan	  i	  mån	  av	  plats	  för	  en	  extrakostnad	  på	  50	  kronor.	  
	  
För	  mer	  info:	   Kontakta	  Carl	  Fredrik	  Johansson	  (070-‐7334160).	  


