
      
 

        Världens roligaste schacktävling! 
 

Örebro läns Schackförbund inbjuder till distriktsuttagning i 
Schack4an för Örebro län, lördagen den 18 mars 2023. Tävlingen 
spelas i år i Club 700, Conventum, Örebro. 
Vi bjuder också på 5 st schackspel utan kostnad till alla länets 
fjärdeklasser som anmäler sig till Schack4an. 
 

Schack4an är en lagtävling i schack för grundskolans fjärde klass. Alla elever i klassen får delta i 
laget. Chansen att vinna blir större ju fler i klassen som ställer upp. 
De bäst placerade lagen i distriktsuttagningen får representera Örebro län i riksfinalen som avgörs 
slutet av maj (mer information på www.schack.se). 
 
Plats:  Club 700 i Örebro 

 
Tid: Klassvis anmälan i spellokalen senast kl. 10.00 på speldagen  

Första ronden startar kl. 11.00 
 

Kostnad: 40:-/spelare. Du får för detta delta i Schack4an, bli pristagare i tävlingen samt bli  
medlem i en av Örebro läns Schackförbunds föreningar. Avgiften betalas på plats 
med swish. Om betalning för hela klassen med faktura – lämna fakturaunderlag. 
 

Pris: Alla deltagare får Schack4ans medalj. Stort vandringspris till segrande klass! 
Individuella priser, bl a en surfplatta lottas ut  

 
Servering: I spellokalen finns kioskförsäljning 

 
Information: Lämnas av Anders Lindén, tel/mail 070 673 08 15, anders.s.linden@gmail.com 

eller Per Sundelius, tel/mail 070 536 37 08, per.sundelius@gmail.com. 
 
Klassbesök: Vi har tyvärr begränsade möjligheter att hinna med längre klassbesök i år men gör 

gärna ett kort besök för att överlämna de fem schackspelen. Vi kontaktar er efter 
anmälan för att komma överens om tid.  
 

Anmälan: Du anmäler klassen med uppgift om skola, klass och kontaktperson för tävlingen 
Schack4an med mail till Anders Lindén, anders.s.linden@gmail.com. Anmäl 
gärna snarast möjligt så att klassen får schackspel att träna på. 
Senast den 7 mars behöver vi en lista på de elever som ska delta med namn, 
adress, födelsedata, pojke/flicka samt uppgift på det totala antalet elever i klassen. 
 
 

                      

Individuella priser, 
bl a en surfplatta! 
lottas ut  
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