
Kära schackspelare, 
Vi på Utsiktstornet tillsammans med Stockholms schackförbund vill bjuda in er till Chess Battle, 
med 1000 spelande barn i februari 2014. Vi hoppas du vill medverka som volontär!

Chess Battle är en dag fylld av schack, samarbete, nya vänner och underhållning. Till detta event 
letar vi volontärer som vill vara med att göra den här dagen möjlig. Det finns olika uppdrag som 
behöver utföras som t.ex. att spela schack, hjälpa oss med praktikaliteter, ställa i ordning lokalen, 
mingla bland barnen och rycka in där det behövs! Vår ambition är att skapa en glädjefylld och 
inspirerande dag för alla och att du som volontär får en meningsfull och energigivande upplevelse. 
Eventet arrangeras av Utsiktstornet och Stockholms schackförbund för att främja integration, 
glädje, nyfikenhet och schackspelande hos barn, vuxna och i skolan.

Projektet i korthet
Chess Battle använder schack på ett nytt och annorlunda sätt för att samla skolbarn från olika 
områden och med olika bakgrunder. Under en veckodag samarbetar och tävlar eleverna tillsammans 
över skolgränserna. 1000 barn, deras klasslärare och volontärer är på plats för att genomföra dagen. 

Syfte
Med visionen om en mer respekterande och gemensam värld, är syftet med Chess Battle att använda 
schacket som en naturlig mötesplats där barn möts och umgås på lika villkor, oavsett bakgrund och 
förutsättningar. Med leken och lagandan som drivkraft har Chess Battle potentialen att skapa nya 
relationer och vänskaper mellan skolelever som annars aldrig skulle mötas. 

När? 10 februari 2014 klockan 16.00 – 19.00 och/eller 11 februari 2014, klockan 09.00 – 17.00
Vi är flexibla med tider och ser hellre att du kommer ett par timmar än inte alls!
Var? Tom Tits Experiment, Södertälje http://www.tomtit.se 
Hur? Anmäl ditt intresse genom att kontakta oss på utsiktstornet@gmail.com eller ring oss på 
0700 90 91 31. Har du frågor eller funderingar, hör av dig så berättar vi mer! 

Vi hoppas att du vill vara med att förverkliga Chess Battle tillsammans med oss!
DIN HJÄLP BEHÖVS, DU ÄR VIKTIG FÖR OSS

Bästa hälsningar 
Johanna och Ylwa på Utsiktstornet tillsammans med Stockholms Schackförbund
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