
Schackquiz för Elite Hotel och Bishops arms 

Sveriges Schackförbund har tagit fram e5 pubquizmaterial a5 användas av Elite Hotel och Bishop 
arms som e5 y5erligare led i vårt samarbete. De5a pubquizmaterial är framtaget för två olika 
svårighetsnivåer. Frågorna rör såväl själva spelet som övrig schacktrivia. 

Det enklare materialet är riktad Ell allmänheten med e5 intresse för schack, men inte så stora 
förkunskaper. Frågorna kan tex handla om pjäsernas gång, specialdrag eller om de mest kända 
schackspelarna. Här finns förutom svar också bonusfakta Ell varje fråga som kan läsas upp då ni går 
igenom svaren. 

Det svårare materialet är riktad Ell schackspelare vid exempelvis Grand Prix- turneringar och 
förutsä5er a5 deltagarna är schackspelare på klubbnivå. Här kan frågorna exempelvis handla om 
schackhistoria, spelöppningar eller schack i li5eraturen. 

Tanken är a5 en representant från den lokala schackklubben/tävlingsledningen håller i quizet. 
Kontakta di5 lokala Elite Hotels för a5 planera in en quizkväll. Det går givetvis även utmärkt a5 Elite 
Hotels tar iniEaEvet a5 kontakta den lokala schackklubben. 

Instruk:oner inför en schackquiz 
• Försök komma överens med Elite Hotel/Bishop arms om någon typ av pris för segrarna. 

• Ta gärna med e5 demobräde. Ställ också ut vanliga bräden. Varje Elite Hotel/Bishop arms har 
få5 5 st schackspel av enklare modell, så de ska finnas Ellgängliga. 

• Se Ell a5 para ihop lag om ca 3–5 personer. 

• Passa gärna på a5 informera om schackakEviteter i staden, kanske har ni någon nybörjarkurs 
för vuxna ni vill göra reklam för Ell exempel. 

• Ge ca 2 minuters betänkeEd för varje fråga då lagen kan prata ihop sig. E5 quiz består av cirka 
15 frågor med a5 frågedelen av quizet tar cirka 45 inklusive er introdukEon. 

• Samla in alla svar när quizen är färdiga och rä5a dem. Det bör ta ca 15 minuter. 

• Gå igenom frågorna och svaren, med eventuella bonusfakta. Tidsåtgång ca 10 minuter. 

• Gå igenom slutpoängen, applådera segrarna och dela ut pris. 

För mer informaEon och för a5 få Ellgång Ell quizfrågorna med svar, kontakta Ofelia Thörnqvist på 
Sveriges Schackförbund, ofelia.thornqvist@schack.se 018-606672 
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