Trojanska Hästen och Vallentuna SK bjuder in till:

Lördagen den 25 oktober 2014
Plats:

Vallatorpsskolan, Klövervallsvägen 81, Täby.

Tid:

Lördagen den 25 oktober kl. 11 – ca 16. (Nybörjarna är klara ca kl. 14:45.)
Personlig anmälan senast kl. 10:30 i spellokalen.
Vid sen ankomst kan inte plats i första ronden garanteras!

Spelform:

7 ronder Monrad.
Klass AB, mellanstadiet och lågstadiet spelar 2 x 15 min.
Nybörjarna spelar utan klocka, med avdömning av partiet efter ca 20 min.

Klasser:

A
B
C
D

1994 - 1998
1999 - 2001
2002 - 2004
2005 -

Gymnasiet och äldre
Högstadiet
Mellanstadiet
Lågstadiet och yngre

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E
F

2003 - 2005
2006 -

Äldre nybörjare
Yngre nybörjare

Priser:

Lågstadiet och Mellanstadiet: Sakpriser till 1/3, stora pokaler till vinnarna!
Klass AB: Penningpriser; 700 kr – 400 kr – 300 kr. Dessutom 300 kr till bästa
B-spelare som inte fått ordinarie pris.
I nybörjargrupperna får alla pris! Pris till bästa tjej i alla grupper.

Avgift:

Tävlingen kostar 100 kr. Då ingår två korvar med bröd alt. smörgåsar.
I spellokalen finns en cafeteria som säljer smörgåsar, godis, läsk m.m.

Anmälan:

Via e-post till joel.sjostrand@taby.se senast onsdagen den 22 oktober.
I anmälan ska det finnas namn, klubb, klass och födelseår.
Startavgiften 100 kr sätts in på bankgiro 695-1297 (Fredrik Ljungheimer).

Information: Frågor besvaras av Joel Sjöstrand; joel.sjostrand@taby.se, 076-88 77 905.
Färdsätt:

Tunnelbana till Danderyds sjukhus. Därifrån buss 611, kliv av vid Erikslund (restid ca 20 min). Vid Erikslund går ni över vägen in på Vallatorpsvägen. Sväng till
höger efter 50 meter så ni kommer in på Klövervallsvägen. Följ den tills ni kommer till Vallatorpsskolan (Klövervallsvägen 81).

Nytt för i år:
I Junior-GP-finalerna i december får den äldsta klassen (f. 1994-98)
prispengar; 1200 kr – 1000 kr – 600 kr – 400 kr – 200 kr – 100 kr.
Övriga final-deltagare får som vanligt pokaler eller plaketter.

