
Landslagets simultanturné

Skulle du vilja vilja slå en stormästare, ge någonting tillbaka till klubbens medlemmar som alltid 
har ställt upp eller vill du helt enkelt bli bättre i schack? I så fall har vi lösningen för dig eller din 
klubb. Årets Lag-EM spelas i Warszawa den 7-18 november och nu erbjuds Sveriges alla klubbar, 
privatpersoner  och  träningsgrupper  möjligheten  att  bjuda  in  spelare  ur  EM-laget  för  att  ge  en 
simultan, hålla en föreläsning eller annan form av uppvisning som exempelvis blindschacksimultan. 
Tillfälle för besöket kan vara höstuppstarten, en vanlig klubbkväll eller en heldag med schack.

Erfarenheter  visar  att  besök  av  stormästare  ofta  har  en  positiv  effekt  på  stämningen  och 
engagemanget i klubben. Våra spelare är heller inte bara duktiga schackspelare utan också erfarna 
föreläsare och simultangivare.

Följande paket erbjuds:

Lilla paketet - Föreläsning följt av blixtturnering

Under 2-3 timmar berättar en stormästare om egna erfarenheter från toppschack och hur det är att 
spela i landslaget. Exempel på ämnen kan vara öppningar, mittspel, strategi, slutspelsbehandling 
eller  ”så får  man in en prepp” -  ämnet  är  brett.  Efter  föreläsningen så spelar  ni  en gemensam 
blixtturnering där klubbens alla medlemmar har chansen att besegra en stormästare. 

Mellanpaketet – Simultan

Att spela simultan mot en stormästare är en speciell upplevelse. Det vet alla som gjort det. Inte bara 
får man chansen att vinna ett riktigt parti mot en av Sveriges allra bästa, man får även chansen att 
imponeras av deras otroliga förmåga att hålla koll på många ställningar och motståndare samtidigt. 
En simultan är öppen för upp till 25 deltagare.

Stora paketet – Föreläsning och simultan

Att få chansen att lyssna och lära från någon som tillhör de allra bästa är fantastiskt! Man inser hur 
mycket hårt arbete som ligger bakom för att kunna nå stormästarnivå. Precis som i Lilla paketet har 
ni förstås chansen att  påverka innehållet  i  föreläsningen. Efter föreläsningen (och kanske en bit 
mat?) väntar en simultan. Varför inte sätta upp ett pris på den som plockar stormästarens skalp?

Har ni önskemål i form av specifika spelare, andra kurser eller vill konstruera ett eget paket så tveka 
inte att höra av er. Överskottet från turnén går till att möjliggöra ett starkt svenskt landslag med 
möjlighet att prestera ett bra resultat i lag-EM.

För mer information och bokning kontakta Förbundskapten Anders Pettersson på  0706-29 34 67 

eller anders.p.pettersson@schack.se

Simultan kan arrangeras under hela hösten.

Skynda er att boka!


