
 

Kungstornet Happening Tournament  

lördagen 4 augusti 2018 

på Laserdome 
 

Kungstornet bjuder härmed in till en heldag med schack, musik, mat och 

dryck. Med start klockan 13:00 spelas en turnering med möjlighet att 

inkassera en fin bonus. Turneringen är i första hand öppen för klubbens 

medlemmar, men för att öka spänningen och trivseln finns även ett antal extra 

platser för spelare som inte gått med i Kungstornet ännu. 
 

Turneringen spelas i 7 ronder Schweizer med följande betänketider: 

 Rond 1 och 7 spelas med 5 minuter per spelare och parti.  

 Rond 2 och 6 spelas med 10 minuter per spelare och parti. 

 Rond 3 och 5 spelas med 15 minuter per spelare och parti. 

 Rond 4 spelas med 20 minuter per spelare och parti. 

En matpaus är inlagd efter rond 3. 

Notera den speciella poängberäkningen där vinst ger 3 poäng, remi 1 och förlust 0. 

Tidigare vinnare 
2009 Lennart Evertsson 

2010 Vesa Heinola 

2011 Lars Karlsson 

2012, 2013 Jonathan Westerberg 

2015 Mårten Aronsson 

2016, 2017 Patrik Lyrberg 

     VÄND! 



Priser 

Vid 40 deltagare fördelas prispotten i en fallande skala:  

1:a 1000 kr 

2:a 800 kr 
 

3:e 600 kr 

4:e 400 kr 
 

5:e 200 kr 

6:e 100 kr

Ratingpris: 1:a 400 kr i två grupper Dessutom kommer två priser på 100 kr utlottas. 

 

OBS! Om någon spelare skulle få maximala 21 poäng utfaller bonusen och förstapriset blir då 

2100 kronor, övriga priser som ovan. Vid lika slutpoäng sker särskiljning, inga priser delas. 

 

Spellokal 

Laserdome på Surbrunnsgatan 42. http://laserdome-stockholm.se/s/kontakt/ 

Tunnelbana till Odenplan/Rådmansgatan 5 min promenad. Buss 2 eller 4 till Stadsbiblioteket.  

 

Anmälan och startavgift 

Anmälan sker till Jan Peter Palmblad senast fredag 3 augusti: 

telefon 0760-53 13 04 eller e-mail janpeter_palmblad@hotmail.com 

Personlig anmälan i spellokalen senast 12:45 speldagen, då även startavgiften på 100 kr erläggs. 

 

Dryck och förtäring 

Mat inklusive dryck för 100 kr. Laserdome har fullständiga rättigheter. 

 

Kungstornet och slutresultat från tidigare års tävlingar 

http://kungstornet.schack.se/ 

http://kungstornet.schack.se/index.php/2017/05/30/kungstornet-happeningtournament-2017/ 

http://kungstornet.schack.se/2015/08/12/marten-aronsson-segrade-i-kungstornet-happening-2015/ 
http://kungstornet.schack.se/2013/09/01/jonathan-westerberg-segrare-i-kungstornet-happening-2013/ 

http://kungstornet.schack.se/2012/12/16/jonathan-westerberg-vann-kungstornet-happening-2012/ 

http://kungstornet.schack.se/2011/11/14/lars-karlsson-vann-kungstornets-happening-2011/ 

http://kungstornet.schack.se/2010/09/22/resultat-kungstornet-happening-tournament-2010/ 
 

Hjärtligt välkomna! 
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