
Västerås Schackklubb och Sveriges Schackförbund hälsar välkommen till 

 

Riksfinalen 2012 
ABB Arena syd, Västerås lördag 2 juni 

 

Anmälan görs genom att bifogad blankett fylls i och skickas in tillsammans med  

skolans fullständiga officiella klasslista i original, där de elever som ska vara med i finalen 

rangordnas efter förmodad spelstyrka (lägst nummer starkast). 

Extraspelare anges med födelseår på anmälningsblanketten. Alla extraspelare som har 

deltagit vid tidigare tävlingar ska anges, dvs. även de som inte deltar i riksfinalen. 

Samtidigt sätts anmälningsavgiften 500 kr in på bankgiro 684-9996. Uppge ”S4an” samt klass 

och ort. Anmälan ska vara oss tillhanda senast måndag den 7 maj. Anmälan blir inte definitiv 

förrän startavgiften är betald. Mer information skickas ut till de anmälda lagen den 14 maj. 

Personuppgifter databehandlas för att administrera tävlingen. 

Anmälda lag listas på www.schackfyran.se. Där finns också mer information om tävlingen, tips 

om hur man ordnar logi och annat som är bra att veta inför finalen. 

Kioskförsäljning finns i anslutning till spellokalen. OBS! Mat måste förbokas klassvis (se 

bifogat erbjudande). 

Personlig anmälan på plats kl. 09.00–10.00 på speldagen. Prisutdelningen är klar 17.00. 

Anmälan skickas till 

Västerås Schackklubb 

Källgatan 9A 

722 11 Västerås 

schackfyran@vasterasschack.se 

Frågor besvaras av 

Västerås schackklubbs kansli 

mellan kl. 8 och 12 

Tel. 021-12 36 16 

schackfyran@vasterasschack.se 
 



Anmälan till Schack4ans riksfinal 2012 
Denna anmälan avser _______________________________________________________ 

Lagledarens namn _______________________________________________________ 

Adress för utskick _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

Telefon  _______________________________________________________ 

E-post  _______________________________________________________ 

 

Om någon elev har tillkommit/slutat efter att klasslistan skrivits ut, ange detta här: 

Spelstyrka Namn Födelseår Deltar Tillkommit Slutat 

      

      

      

      

 

Extraspelare. Ange även de som deltagit vid tidigare tävlingar även om de inte deltar i riksfinalen: 

Spelstyrka Namn Födelseår Deltar i 
riksfinalen 

Ej deltagit 
tidigare 

Går i 
klass 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

fortsätt på annat papper om det behövs 

 

Beräkning av lagstorlek: 

Antal elever på klasslistan  _________ st 

Antal elever som slutat i klassen -  _________ st 

Antal som börjat i klassen +  _________ st 

Antal extraspelare +  _________ st 

Lagstorlek =  _________ st 

Varav deltagare  _________ st 

 



Skarpa hjärnor kräver riktig mat! 

Förhandsboka 

lunchlåda! 
Spagetti & köttfärssås 

smör, bröd & dryck 
60 kr 

 

Avslutningsmiddag?  
Boka vår TexMex-buffé  

barn 75 kr, vuxen 130 kr 
inkl dryck 

Grilltält med 
hamburgare 

och korv 

Buffélunch  i Bistron 
85 kr inkl dryck 

All mat bokas hos christer.fisk@rocklunda.nu  

Ange antal, allergier mm samt kontaktuppgifter 

 med telefondagtid och e-post 

ABB Arena Nord, 722 17 Västerås   021- 440 10 10   www.rocklunda.nu   info@rocklunda.nu 
 


