
                             Sveriges Schackförbund i samarbete med Kungstornet 

 

                                                      hälsar välkommen till 

 

                                          Dam-SM i snabbschack 

 

                                                 6 januari 2015 
 

 

Plats: Spånga gymnasium, Djurhuset. Adolf Rudbecksväg 21, Spånga 

 

Priser: 1.) 2500 kr 2.) 999 kr 3.) 500 kr, samt ett års Playchesslicens till bästa junior.  

 

Spelform: 7 ronder schweizer med betänketiden 15 min och tillägg på 5 sekunder per drag. 

 

Tider: Anmälan på plats kl. 09.15 den 6 januari. Första ronden startar kl. 09.30. Prisutdelning 

sker ca kl. 16.30. Speltiderna är anpassade för att det ska gå att åka hem med tåg till t.ex. 

Göteborg och Malmö efter sista ronden.  

 

Anmäler dig gör du enklast genom mejl till Matts Unander på matts.unander@ekn.se 

och genom att betala in startavgiften på Kungstornets plusgiro 31 08 91 – 7 senast den 23  

december 2014. Startavgiften är 200 kr. Juniorer (födda 1995 eller senare) betalar 100 kr. 

IGM, IM, WGM eller WIM betalar inte någon startavgift. Ange namn, klubb och ranking. 

 

Observera att eftersom turneringen är svenskt mästerskap så är tävlingen enbart öppen för 

damer och flickor registrerade i Sveriges schackförbund. SSF-medlemmar som inte är 

svenska medborgare måste vara folkbokförda i Sverige för att kunna delta (se SSF:s 

tävlingsbestämmelser §13). 

 

Frågor besvaras av Matts Unander på matts.unander@ekn.se eller mobil 070 – 836 33 53 

 

Servering: Servering med förmånliga priser kommer att finnas. Vi kommer även att ordna 

lunch till självkostnadspris. 

Vägbeskrivning: Spånga gymnasium ligger nära Spånga centrum. Det tar drygt 5 minuter att 

promenera från pendeltåget, Spånga station. Följ Värsta Allé och därefter Sörgårdsvägen till 

skolan (på vänster sida). 

Flera bussar (116, 117, 118, 119, 179) stannar precis utanför skolbyggnaden, hållplats Spånga 

gymnasium eller Svandammen. 

Med bil från Stockholm: 

Kör E18 mot Oslo och tag av mot Vällingby efter Hjulsta. Följ Bergslagsv (275) ca 2 km. 

Sväng in på Sörgårdsvägen ca 1,5 km och ta därefter av in på Adolf Rudbecksväg.  

 

 

 

                                            Välkomna hälsar Kungstornet 


