
    Stockholm 2020-01-28 
 
    Till: 

Lennart Örnmarker, SK Rockaden 
    Ted Gemzell, Stockholms Schacksällskap 
    Tom Wedberg, Wasa SK 
    Mikael Näslund, Kristallen SK 
    Welam Welamsson, Seniorschack Stockholm 
    Johnny Wieweg, Farsta SK 
 

Schackfyran / Schack56:an spelas den 20-03-09—20-03-11 i Globen-annexet. 
 
20-03-09—20-03-11 spelas Schackfyran och Schack56:an i Globen-annexet.  
 

Schackfyran och Schack56:an växer varje år med fler deltagande ungdomar. Det gör att vi även i år 
spelar 3 dagar i Globen-annexet. 
För att säkerställa domartillgången och i syfte att ytterligare höja kvaliteten på turneringen vänder 
vi oss till er klubbar i Stockholm för hjälp med att rekrytera domare till dessa dagar. Vi behöver 
totalt ca 30-40 st domare dagligen. 
 

Måndagen den 9/3 måste domarna vara på plats i Globen-annexet kl 06.00 (om det visar sig att vi 
kan ställa upp pjäserna på söndag 8/3 behöver vi inte vara där förrän 08.30. Vi återkommer med 
besked om detta så fort vi vet) för att förbereda rondstart. Vi kommer att spela två pass och 
beräknas vara klara vid 17.00-tiden. 
Tisdagen den 10/3 spelas Schackfyran och Schack56:an mellan kl 08.00-18.00. Domarna ska vara 
på plats kl 07.30. 
Onsdagen den 11/3 räcker det med att domarna är på plats kl 08.00. Efter sista ronden ska 
schackspel och övrig materiel som tillhör Stockholms Schackförbund packas ned för transport till 
Ringvägen. Vi beräknar att vara klara cirka klockan 16:00. 
 

Schackförbundet bjuder på en smörgås och dryck under alla tre dagar. På måndagen och tisdagen 
blir det även någon annan lättare förtäring eftersom speldagarna är längre. 
 

För varje domare som klubbarna rekryterar till turneringen erbjuder vi följande ersättning: 

• Måndag och tisdag 400 kr/dag 

• Onsdag 300 kr 
Huruvida ersättningen tillfaller klubbarna eller den enskilda domaren avgör ni. Utbetalningen 
kommer i vilket fall som helst ske till klubben. 
 

De uppgifter vi behöver ha från er är namnet på domaren, vilka dagar personen kommer att döma, 
e-postadress och mobilnummer.  
Uppgifterna behöver komma oss tillhanda senast 20-02-28. Skicka anmälningarna till Jonas 
Sandbom på följande e-postadress: jonas.sandbom@stockholmsschack.se . 
 

Vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi kan få vid rekryteringen av domare. Domarfrågan är 
nämligen avgörande för hur turneringens kommer att upplevas. 
Missa inte chansen att aktivt delta i ”världens största schacktävling”. Jag lovar att det är en stor 
upplevelse att se alla dessa barn spela i Globen-annexet. 
 

Med vänlig hälsning 
 

Mikael Sandberg 
Ordförande i Skolschack & Schack4:an-kommittén 

mailto:jonas.sandbom@stockholmsschack.se

