
 

 
 

 
Välkomna till Västeråsfinalen i Schack4an! 

 

Information om Västeråsfinalen 

Västeråsfinalen spelas onsdagen den 17 januari (på skoltid) i Bombardier Arena 

A-hallen. Tävlingen är indelad i två grupper, en på förmiddagen, anmälan på 

plats 9.00-9.30 och en på eftermiddagen, anmälan på plats 11.30-12.00. Här 

nedan ser ni när er klass spelar. 
 

 Förmiddag (09.30 ca 11.30)  Eftermiddag (12.00 ca 14) 

 Klass  Klass 

 Apalby 4a  Apalby 4b 
 Apalby 4c  Barkarö  4 
 Blåsbo 4a  Blåsbo 4b 
 Brandthovda 4a  Brandthovda 4b 
 Dingtuna 4  Ekberga 4a 
 Fryx 4a  Ekberga 4b 
 Fryx 4b  Fryx 4d 
 Fryx 4c  Fryx 4e 
 Hamre blå  Fryx 4f 
 Hamre gul  Hagaberg 4 
 Håkantorp 4a  Hamre röd 
 Håkantorp 4b  IES 4b 
 IES 4a  IES 4c 
 IES 4d  Irsta 4b 
 Irsta 4a  Irsta 4c 
 Löväng 4L  Kunskap 4 
 Löväng 4R  N.Vallby 4b 
 N.Vallby 4a  Ormkärr 4b 
 Ormkärr 4a  Rönnby 4b 
 Pilträd 4  Skälbyskolan 4b 
 Rönnby 4a  Tibble 4b 
 Skälbyskolan 4a   
 Vallby 4   
 Tibble 4a   

 

Om ni vill byta grupp meddela detta så ska vi försöka tillgodose era önskemål 

Det kan även hända att vi vill omfördela för att få jämna gruppstorlekar. 

Alla spelar tre matcher mot olika motståndare från annan klass. 



De klasser som går vidare från tävlingen går till Länsfinalen som spelas lördag 

den 24 mars i Kungsör.  

Alla som deltar i Västeråsfinalen får Schackfyrans silvermedalj! 

 

Kostnad 

För att delta i tävlingen krävs att varje elev, som inte redan är medlem i någon 

schackklubb, blir medlem i Västerås Schackklubb. Medlemskapet är förknippat 

med en kostnad om 10 SEK/elev som många skolor står för. Ni får antingen en 

faktura till skolan eller betalar på plats vid tävlingen med swish eller kontanter. 

Om ni vill att skolan ska faktureras v.g. meddela detta vid anmälan och ange 

faktureringsuppgifter. 

 

Anmälan  

Anmäl klassen genom att senast torsdagen den 30 november till undertecknad 

skicka antingen en bekräftelse på den klasslista vi mejlat eller meddela eventuel-

la ändringar. Viktigt att meddela om någon elev slutat eller ny elev börjat. 

Vid ankomst speldagen får klasslärare eller annan ansvarig en klasslista där 

närvarande ska bockas av och icke startande strykas. Viktigt att klassen är på 

plats senast angiven tid för att tävlingen ska kunna genomföras på utsatt tid. 

 

Urban Lundbäck 

Västerås Schackklubb 

Tel: 021-803513  E-post: urban.lundback@tele2.se 

  

 

 


