
Träna schack med GM Pia Cramling!
Wasa SK bjuder in tjejtalanger i stockholmsregionen att träna schack en gång i veckan med
vår tvåfälliga europamästare för kvinnor, GM Pia Cramling. Hon kommer ge deltagarna 
nya kunskaper och ge sina bästa råd hur man skal utvecklas vidare for att bli en riktig 
tjejschackstjärna. Du vill därmed få de bästa förutsättningarna för att vidare utveckla dina 
talanger som schackspelare. Även om träningspassen har fokus på  taktiska och strategiska
övningar, partianalyser och kombinationer, så kommer det likväl finnas utrymma för att 
ha kul tillsammans så vänskapsbanden stärks och även nya uppkommer! I nuläget är 
tjejgänget i åldern 13 och uppåt, och därför rekommenderas detta, men är du yngre och 
/eller gärna vill vara med, går det bra att komma och prova på. Antal platser är begränsad

GM Pia Cramling, SM i Eskilstuna 2019    (foton: Lars OA. Hedlund)    Anna Cramling, svensk schackstjärna på twitch 

När Pia har förhinder på grund av tävling eller annat kommer hennes dotter Anna, som 
båda är stjärna på internetkanalen twitch  och kvinnlig landslagsspelare för Sverige, att 
leda schackträningen! Om du har frågor, eller är osäker om du kan börja, kontakta oss!
Du kommer få kallelser och inbjudningar via klubbens ”svenskalag”-app.

• När?  Måndagar kl 16.00-18.00  från och med måndag 14 september

• Vart?  Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C, Zinkensdamm
 Ta röd buss 4 eller t-banan till station Zinkensdamm eller
 pendeltåg till Södra Station och promenera ungefär 300 m,
 alternativt hoppa på en lokalbuss direkt till Zinkensdamm.

• Hur?  Anmäla dig till  pia@cramling.se cc ingvar.ralf@gmail.com 

• Avgift?  Träningsavgift är kr 500 per termin som betalas till Wasas 
 plusgiro 40 07 99-3 eller swisha till 070 480 80 90 och
 märka inbetalningen med namn. 

• Medlemskap?    I avgiften ingår medlemskap i Wasa kr 50, där du blir registrerad
 som medlem. Du kan dock välja att vara huvudmedlem eller 
 bimedlem (och då fortfarande tävla för din alternativa huvudklubb)

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!


