
Nordiska Schackskolan
i samarbete med  SchackFyran i Sth, klubbar & skolor 

bjudar in till
  PÅSK-WEBINAR ÖPPET FÖR ALLA JUNIORER I SVERIGE

Hemma i påsken, och sugen på att lära dig mera schack? Nu har du möjlighet att delta i schack- 
skolans webinar under påsken. Våra webinar är öppet för alla svenska juniorer som vill lära sig 
mera schack, oavsett nivå och ålder och vart du bor! Våra föreläsare är alla erfarna 
schackpedagoger /spelare som kommer ge dig möjlighet att ta stora klyv framåt i din schackkarriär

IM Martin Lokander är välkänd för  alla schack- 
intresserade svenskar, inte minst genom sin 
schackspalt på schack.se  ”Martins Mästerdrag” 
Han har även skrivet den populära schackboken  
Open games for Black. Idag studerar Martin till 
ekonom på Handelshögskolan i Stockholm, när 
han  inte är upptagen med schackföreläsning 
eller elitseriespel för sin klubb Stockholms SS. 

   

David Douhan är sedan många år tillbaka medarbeta- 
re i Nordiska Schackskolan. David älskar båda att 
spela och träna schack och deltar flitigt i tävlingar runt
om – och han är alltid  en fruktad attackspelare båda 
med vit och svart och har många fina vinster i blixt 
mot svenska toppspelare! Han inspireras av att hjälpa 
unga schacktalanger att utvecklas vid brädet. David 
jobbar inom fritids och vård, när han inte är upptagen 
med schack eller sin andra stora hobby, piano/gitarr.

GM Ferdinand Hellers tillhör Sveriges allra 
starkaste stormästare. Redan 1982 endast tolv år 
gammal  vann Ferdinand Junior-SM. Fyra år 
senare blev han Europamästare för Juniorer. 
Som fruktad stormästare blev Ferdinand känd
som en sylvass attackspelare i öppna ställningar.
Idag driver Ferdinand egen advokatverksamhet i 
Stockholm när han inte spelar online-schack eller
elitseriematcher för sin klubb Wasa SK.

 GM Erik Blomqvist är regerande Sverigemästare i 
schack. Han är stormästare sedan 2013 och har 
representerat det svenska landslaget i ett flertal 
lagmästerskap.  Erik har flera meriterande vinster mot
superstormästare, bland annat mot Pavel Eljanov och 
Li Chao B. På hemmaplan tävlar Erik för SK Rockaden
i deras elitlag och är en flitig turneringsspelare. När 
han inte tävlar i schack, undervisar Erik schack i några
skolor, och är en sportsintressrad schackspelare!



Tider för våra webinar & hur man anmäler sig!   
GM Erik Blomquist (11,12,13/4) & IM Martin Lokander  (18,19/4) undervisar toppgrupp

GM Ferdinand Hellers är gästföreläsare för toppgrupp (ej ord. undervisning)
David Douhan & Ingvar Gundersen undervisar talang- och skolschackelever

PåskWebinar-tider 
 Lördag 11/4:  

09.30-09.50 plenum  10.00-12.00 lektion 13.00-14.30 lektion  
15.00-17.00 Alla som kan tävlar i ”Battle of the Countries”

(info & länkar till tävlingen kommer skickas alla webinardeltagare)
 Söndag 12/4:

 10.00-12.00 lektion 13.00-15.00 lektion  15.30-16.30 lektion
Måndag 13/4:

10.00-12.00 lektion  13.00-14.15 lektion   15.30-16.30 lektion
16.45-17.00 Plenum/avslutning

UppföljningsWebinar med David, Ingvar & Martin direkt efter påsk:
                                                               Lördag 18/4

10.00-12.00 lektion  13.00-14.30 lektion  15.30-16.30
Söndag 19/4

10.00-12.00 lektion 13.00-15.00 lektion 15.30-16.00 plenum/avslutning
BOKA UPP DIG FÖR INDIVIDUELL TRÄNING med David & Ingvar!

                                   I samband med våra webinar erbjuder våra tränare 
                             rabatterade individuella träningspass! Tider för detta är 
                                           on  8/4 (kl 10.00-17.00)            to 9/4 (kl 910.00-17.00)
                                           on 15/4 (kl 16.00-20.00)           fr 17/4 (kl 16.00-20.00)

AVGIFTER:
Påsk-Webinar 11-12-13/4 : kr 500 pr dag eller kr 1200 för alla tre dagar
UppföljningsWebinar 18-19/4: kr 500 per dag eller 900 för båda dagar. 
Individuell träning: (välj ensam eller med max två st i träningspasset)

Grundpris per tvåtimmarspass kr 450 Rabatt vid bokning av flera pass

 

Alla deltagare kommer få erbjudande att köpa böcker från NEWINCHESS till specialrabatt! 

Produkter och priser skickas till deltagarna samtidigt med bekräftelse. instruktioner och inloggning

Grundare av Nordiska schackskolan, Ingvar Gundersen har tjugo års professionell efranhet av att träna skolelever och
juniorer i klubber. Förutom att bedriva schackundervisning i ett stort antal skolor i huvudstan är hans  schackskola även 
kontrakterad av Wasa SK med ansvar för deras juniorträning. Ingvar växte upp med schack i Norges äldsta schackklubb 
Arendal Sjakkselskab på början av sjuttiotalet, innan Simen Agdestein blev Norges förste GM och   fotbollsstjärna, och då
det fortfarande var tillåtet att röka i schacklokalen!                                        Alla foton: Lars OA. Hedlund

Anmälan & betalning:
Skicka ett mejl till schackskolan (ingvar.ralf@gmail.com) med namn på
deltagare, ålder och eventuell rating eller beskriva kort schackerfarenhet.

          Skriv in vilka dager du önskar vara med, eventuell förfråga om tid för
          individuell träning.
          När du fått bekräftelse på att du fått plats, betala in avgiften till Svenska
          Handelsbanken 6126-294 000 992 med deltagarens initialer samt koden 
          ”-pwn20” (t ex Lisa Nilsson: LN-pwn20) Det går även att betala med svisch
          till 076-284 91 33 Vänligen skicka samtidigt mejl med betalningsbekräftelse 
          Alla deltagare får en inloggningskod med instruktioner när anmälan och
          betalning mottagits.  Har du frågor är du välkommen att ringa 076-2849133

Begränsat an tal platsar – skynda att anmäla dig & Hjärtligt välkommen!

mailto:ingvar.ralf@gmail.com

