
Uppsala Young Champions 2014 
International Chess Tournament 29 October – 2 November 

 

	  

	  

Vi	  är	  mycket	  stolta	  över	  att	  
för	  första	  gången	  presentera	  
Uppsala	  Young	  Champions!	  	  
En	  internationell	  schacktur-‐
nering	  där	  Uppsalas	  bästa	  
unga	  spelare	  får	  möta	  
Sverige-‐eliten	  samt	  några	  
internationella	  stjärnor.	  
	  
Uppsala	  är	  en	  av	  Sveriges	  
främsta	  schackstäder	  för	  
unga,	  både	  på	  bredden	  och	  i	  
toppen.	  På	  nästan	  varje	  skola	  
är	  schack	  en	  del	  i	  undervis-‐
ningen,	  mycket	  tack	  vare	  de	  
lärarutbildningar	  (över	  250	  
lärare	  utbildade!)	  som	  Upp-‐
sala	  SSS	  genomfört	  tillsam-‐
mans	  med	  kommunen.	  
Men	  några	  spelare	  har	  velat	  
satsa	  på	  att	  bli	  riktigt	  bra,	  och	  
efter	  guldet	  i	  kadettallsvens-‐
kan	  i	  somras	  blev	  det	  tydligt	  
att	  Uppsala	  SSS	  hörde	  till	  
ungdomseliten	  i	  Sverige.	  
	  
I	  Uppsala	  Young	  Champions	  
får	  Uppsalas	  ungdomar	  sin	  
svåraste	  uppgift	  hittills.	  
Många	  spännande	  partier	  
väntar	  och	  alla	  är	  välkomna	  
att	  titta	  på	  hur	  det	  går,	  antin-‐
gen	  direkt	  på	  plats,	  eller	  så	  
kan	  man	  följa	  turneringen	  på	  
www.usss.se	  
	  
Speltider	  och	  -‐platser:	  
Rond	  1:	  29/10	  kl	  16.00,	  Stadsbibl.	  
Rond	  2:	  30/10	  kl	  10.00,	  Stadsbibl.	  
Rond	  3:	  30/10	  kl	  16.00,	  Stadsbibl.	  
Rond	  4:	  31/10	  kl	  10.00,	  Stadsbibl.	  
Rond	  5:	  31/10	  kl	  16.00,	  Storg.	  11	  
Rond	  6:	  1/11	  kl	  10.00,	  Storg.	  11	  
Rond	  7:	  1/11	  kl	  16.00,	  Storg.	  11	  
Rond	  8:	  2/11	  kl	  10.00,	  Storg.	  11	  
Rond	  9:	  2/11	  kl	  16.00,	  Storg.	  11	  
	  
För	  mer	  information	  kontakta	  
Carl	  Fredrik	  Johansson,	  
tel	  070-‐7334160	  eller	  
cfj@usss.se.	  
 

  
Hrayr Selimian 
Örebro SS 

Martin 
Schweighoffer 

Rating: 2174 Född: 1998 Rating: 2015 Född: 1999 

  
Valo Hallman Trygve Dahl 

Rating: 1997 Född: 2001 Rating: 1951 Född: 2000 

  
Edvin Bannout 
Uppsala SSS 

Endre Machlik 
 

Rating: 1819 Född: 1999 Rating: 1886 Född: 2000 

  
Joakim Nilsson 
Uppsala SSS 

William Cardenas 
Uppsala SSS  

Rating: 1894 Född: 2000 Rating: 1837 Född: 1996 

  
Erland Jäppinen 
Uppsala SSS  

David Bit-Narva 
SK Rockaden  

Rating: 1564 Född: 2001 Rating: 1938 Född: 1999 


