Bollmora SK JGP
&
JDM Snabb
Datum:
Plats:
Klasser:

Tävlingsform:

Anmälan:

Personlig anmälan:
Mat:

Lördagen den 16:e mars 2013
Kumla skolas matsal och aula, Tors väg 12, Tyresö. Se vägbeskrivning nedan.
A födda 93-96
B födda 97-99
C födda 00-01
D födda 02-03
E födda 04 och senare.
7 ronder Monrad i alla klasser, Klass A-C 15 min/spelare, Klass D-E 10 min/
spelare.
Priser: A och B penningpriser/sakpriser, Övriga sakpriser. De 3 första i varje
klass får minnesplaketter!
Görs genom insättning av startavgiften 100 kr för samtliga klasser på Bollmora
Schackklubbs pg nr 54 66 16 - 4 senast 12:e mars!
Klubbledare anmäler sina juniorer genom att skicka in bifogad anmälningslista
till: Svante Wedin, Akvarievägen 35, 135 42 TYRESÖ.
ELLER anmäl via vår hemsida, www.bollmora.org eller till denna
E-post: svante.wedin (at) gmail.com. Ny mejladress!
Sätt samtidigt in klumpsumman på postgirot. På listan skall stå: Föd. år och
namn för alla spelarna, samt från vilken klubb och ansvarig ledare.
Efteranmälan på speldagen kostar 10 kr mer, och endast i mån av plats.
På speldagen mellan kl. 10.00 - 10.30. Tävlingen börjar kl. 11.00!
KOM I TID! (Försenad? Ring 070-626 62 40 på speldagen! Före 10.30!!)
Anmälningsavgiften inkluderar lunch, två korvar med bröd och saft.
Cafeteria kommer att finnas.

Vi sponsras av:

För vägbeskrivning, se nästa sida.

Vägbeskrivning:

Bil: När du åker söderut på Nynäsvägen, sväng in på väg 229
mot Tyresö när du ser skylten, fortsätt rakt fram mot Trollbäcken/Vendelsö. OBS! Sväng INTE av mot Bollmora! Vi får inte
plats i lokalen där, utan spelar i Trollbäcken. Sväng vänster vid
Alléplan (Trollbäckens Centrum) och sedan direkt vänster igen,
in på Sagovägen, andra höger in på Tors väg och efter backen åt
höger runt skolan för att komma in på skolgården. På nätet kan
http://www.eniro.se ge dig en bra vägbeskrivning! Adressen till
Kumla skola är Tors väg 12.
Buss: Från Gullmarsplan, lämplig avgångstid är buss 807 9.33,
avstigning Alléplan (Trollbäckens Centrum) och promenad ca
200 m till Kumla skola, alt. buss 824 9.49 från Trollbäckens C
till hållplatsen Kumla skola. Följ lämplig karta i telefonkatalogen över skolan, passera sporthallen, gå upp mot matsalen som
ligger i anslutning till stora rastgården. Välkommen in!

För er som har Internet: Se vår hemsida! http://www.bollmora.org
Upplysningar:

Svante Wedin
Martin Skjöldebrand

VÄLKOMNA!

742 62 40
712 10 14

Skickas till:
Svante Wedin, Akvarievägen 35, 135 42 TYRESÖ
Anmälningslista Klubb: .......................................
Namn

Föd. år

Ansvarig ledare:....................................................................................................

