Välkomna till världens roligaste schacktävling!
Schackfyran är en lagtävling i schack för grundskolans fjärde klass. Alla elever i klassen får vara med
i laget och chansen att vinna är större ju fler som ställer upp.
Vi från Västmanlands Schackförbund kommer gärna och besöker er klass kostnadsfritt. Under
besöket berättar vi vad Schackfyran är och passar också på att lära ut grunderna för schack, så att ni
kan börja träna själva. Alla klasser som vi besöker får fem schackspel av oss.
Tävlingen sker i flera steg med kvaltävlingar i slutet av detta år och i början av nästa. Mer
information om kvalen får ni längre fram. Västmanlands länsfinal spelas den 28 mars i sporthallen,
Kungsör och den 30 maj nästa år går den stora riksfinalen i ABB Arena Syd i Västerås.

Hökåsenskolan 4B från Västerås segrade i länsfinalen i Schackfyran 2014
(Foto: Jon-Olov Vatn)
För att boka ett klassbesök, kontakta Västmanlands Schackförbund (U-Schack):
Christina Einarsdotter telefon 070-230 34 55 eller mejla
christina.einarsdotter@u-schack.se.
Eller
Kai Pyhälahti telefon 073-829 23 05 eller mejla
kai.pyhalahti@u-schack.se
Mer information kan ni hitta på U-schacks hemsida www.u-schack.se och på www.schackfyran.se.

Tävlingskalender
14 Nov Kommuntävling
Klassrum i skolan
Kl 9:30
15 Feb Regionfinal
Fagerstahallens matsal, Fagersta
Kl 10:00
28 Mar Länsfinal
Sporthallen, Kungsör.
Inbjudan kommer vid kvalificering
30 Maj Riksfinal
ABB Arena Syd, Västerås
Inbjudan kommer vid kvalificering
I kommuntävlingen så kommer det vara klasserna som kommer att spela mot varandra
då det bara finns en grundskola med 4:or i Skinnskatteberg.
I regionfinalen kommer det att vara skolor från Fagersta-, Norberg-, och Skinnskatteberg kommun
som har kvalificerat sig från respektive kommuntävling som deltar.
I länsfinalen är det skolor från hela länet som har kvalificerat sig från respektive regionfinal som
kommer att delta.
I riksfinalen är det skolor från hela Sverige som har kvalificerat sig rån respektive länsfinal som är
med och tävlar.

