KRISTIANSTADSBLADET
Onsdag 3 juni 2020

t

Nyhetschef: Mikael Hallqvist
E-post: nyheter@kristianstadsbladet.se

Kristianstad / 7

Tel: 044–18 55 61
Fax: 044–12 62 76

Klass 5A på Öllsjoskolan är en
av de fyra finalister i Yes2chess.
I potten ligger ett rejält tillskott
till klasskassan.

Klassen redo för
nationell final
i schacktävling
ÖLLSJÖ
veriges Schackförbund står bakom
den nationella turneringen där elever från
hela landet gör upp om
vem som är bäst på schack.
I år är det över 200 lag
som deltar och på torsdag
ska fyra av dem mötas i en
final. I klass 5A på Öllsjöskolan har laget Moneymaker spelat sig hela
vägen fram.
– Det är kul att spela och
att lära sig olika strategier.
Efter att vi spelade i
schackfyran förra året så
ville vi fortsätta tävla. Jag
brukar träna med min
pappa och min storebror,
säger Helmer Thomasson,
en av eleverna.
Tävlingen
genomförs
online och inför finalen

S

har eleverna lagt ner
mycket tid på träning. Det
gäller att vara snabbtänkt,
då deltagarna bara har
några sekunder på sig för
varje drag. Schackförbundet vill att fler ungdomar
ska få upp ögonen för spelet med hjälp av turneringen.
– Det finns många fördelar med att spela schack.
Man får bland annat ökad
koncentrationsförmåga
och får ett bättre mönsterseende, något man har
nytta av hela livet. Grunderna är enkla att lära sig
och alla tävlar på lika villkor, säger Albin Ringstad,
koordinator på Sveriges
Schackförbund.
– Eleverna kan lära sig
problemlösning, att det
kan finnas flera lösningar

Helmer Thomasson, Liam Stålhammar, Albin Seferi, Ludvig Tell och Ellinore Ljunglöf i klass 5A på Öllsjöskolan har gått vidare till final i den nationella schacktävlingen Yes2Chess. I mitten står lärare Fredric Persson.
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på samma problem, säger
läraren Fredric Persson.
Den som vinner hela finalen får en prissumma på
15 000 kronor. Pengarna
vill klass 5A spara till en
klassresa. Hela klassen
kommer att följa tävlingen
live på storbildsskärm.
Förhoppningen är att ta
förstaplatsen.
– Det känns nervöst att
vara topp fyra i hela Sverige, säger Ellinore Ljunglöf.

"Det känns nervöst
att vara topp fyra i
hela Sverige."
Ellinore Ljunglöf
en av spelarna från 5A på Öllsjöskolan.

– Det är klart att man är
nervös, men det är samtidigt kul att tävla, säger
Helmer Thomasson.
HENRIK NORDELL

På torsdag avgörs finalen. Tävlingen spelas online.

Kläder ska synas
och folk ska förvånas!

Svenbörje Gaborns liv och skapelser
Årets sommarutställning på Åhus museum
13/6–30/8 2020, öppet dagligen 11–17

FRILUFTSBADEN öppnar!
6 JUNI

Kantarellbadet
12 JUNI
Gamlegårdsbadet
Torsebrobadet
13 JUNI
Arkelstorpsbadet
Forsakarsbadet
Huarödsbadet
Tollarpsbadet
Väbadet
www.kristianstad.se/friluftsbad
Regionmuseet i Skåne
Åhus museum

