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Gallerian
29 maj
10.30 - 17.15

Schack tränar ungdomar och
vuxna i koncentration,
strategiskt tänkande,
riskbedömningar och inte minst
beslutsfattande. Det är ett
gränslöst världsspel öppet för
alla oavsett bakgrund eller
förutsättningar. Schack är en
mötesplats där alla är välkomna!

Den 29 maj vill vi visa hur
schack på ett kul och
annorlunda sätt är ett
överlägset sätt att träﬀas på,
oavsett vem man är eller var
man kommer ifrån.

!

HÖR Christer Fuglesang
berätta om schack i rymden
SE några av näringslivets
höjdare spela tillsammans
med barn från Rinkeby
TESTA själv att spela schack!
Under dagen kan du se dagens
och framtidens schackstjärnor i
en utmanarduell, testa att spela
blindschack mot en stormästare
som inte får se schackbrädet
och lära dig smarta tips & trix.
Hör mer om var och hur du kan
träna schack och lär dig mer om
hur schack kan användas som
ett roligt pedagogiskt verktyg i
skolan.
Arrangemangets huvudaktivitet
är en partävling tillsammans
med folk från näringslivet och
barn från Rinkeby i Stockholm.
Alla deltagare tävlar i par, en
vuxen och ett barn där man drar
vartannat drag, utan att prata
med varandra om partiet! Tiden
är 5min + 5sek dvs. varje par har
5min och får 5sek tillägg för
varje drag de gör, så det
kommer gå fort!
På plats finns också en
moderator som kommer att
kommentera partierna, som
också kan följas via internet,
samt intervjua deltagarna.

Program:
10.30 - 12.15 Pröva på, utmana
en schackspelare
12.30 - 13.15
Blindschacksuppvisning med
landslagsspelaren och
stormästaren Pontus Carlsson
13.30 - 14.30 "Eliten möter
talangen" mixmatch med
världsstjärnan Pia Cramling,
Sverigeettan Nils Grandelius och
de största unga talangerna
Milton Pantzar och Anna
Cramling
14.45 - Intervju och introduktion
med Christer Fuglesang
15.00 - Tävlingen går igång
16.20 - Semifinal
16.45 - Final
17.10 - Prisutdelning

Vi hoppas få träﬀa dig den
29 maj.
Hjärtligt välkommen önskar
Schackakademien!
www.schackakademien.se
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För tävlingsfrågor, kontakta:
Pontus Carlsson 0702 017146
För mediafrågor, kontakta:
Johanna Valentin 0700 909131

