
 

 Taste of Chess 

Presenterar stolt den legendariska 
Stormästaren Ulf Andersson till vår 

andra upplaga av Taste of Chess! 
Vi bjuder på ett föredrag, blixtturnering 

och naturligtvis en förträfflig god 
vietnamesisk lunch. 

  

Föredrag:  Schacklegenden Ulf Anderson, tidigare rankad som nr fyra i världen, tar med oss på ett 

strövtåg genom modern schackhistoria. Dynamisk schack med partier av bl.a. Garry Kasparov och 

personliga anekdoter står på menyn. 

 

Turnering: Klassisk blixtschack, fem minuter per spelare. Schweizerlottning.  

Ingen tidshandikapp denna gång, men fina rankingpriser finns istället. Vi följer Fides blixtregler 

men förbehåller oss rätten till viss modifikation. För priser se nedan! 

  

Tid: Söndagen den 22 februari kl.11:45 

Plats: Restaurang Taste of Vietnam på Folkungagatan 84, 116 22 Stockholm.  

Startavgift: 300 kronor (föredrag, blixt och lunch ingår).  

Anmälan: Genom inbetalning till Bg 703-8201. Ange " Taste of Chess", ditt namn och ranking 

senast den 16 februari. 

OBS! Endast de 30 först betalande garanteras plats! Vid efteranmälan på speldagen tillkommer en 

avgift på 50 kr. Du väljer din maträtt när du kommer på speldagen. 

Domare: IA Jan Peter Palmblad 

 

Ungefärligt tidsschema: 

Föreläsning del 1 12:00-13:00 

Lunch 13:10 – 13:50 

Föreläsning del 2  14:00-15:00 

 

Blixturnering 9 ronder 15:15-17:00 

Prisutdelning 17:30 

Slut 17:45 

 

Priser: Beräknat på 30 deltagare (justering sker vid ändrat antal deltagare) 

1:a 1.200 kr (garanterat 1:a pris!) 

2:a 600 kr, 3:e  400 kr  

Bästa Dam: Presentkort 200 kr 

Bästa Junior: Presentkort 100 kr 

Rankingpris från nr 10 på startfältet  
Två rankinggrupper: 500 kr per grupp 

 

Lunch: När du kommer till restaurangen väljer du ett av följande fyra alternativ (lättöl/läsk & 

vatten ingår): 1- Wokad kyckling med grönsaker och ris, 2- Vårrullar med nudlar, 3- Grillad 

fläskkarré med nudlar, 4- Wokad tofu och grönsaker (veg.). 

 

Kaffe med påtår, tretår... och kaka serveras under dagen till det förnämliga priset 35 kr. 

  

Schackölet "Saigon" rekommenderas till reducerat pris 45 kr (ord. pris 54 kr). Eftersom alkohol 

påverkar spelstyrkan rekommenderas måttlig konsumtion under blixtturneringen.  

 

Hjärtligt Välkomna! 
Simon Marder  Mikael Sandberg 

smarder08@gmail.com   mikael.sandberg@tasteofvietnam.se 

        Tel. 073 972 61 98                                      Tel. 070 777 46 25 
  

 


