
 

Seniorschack Stockholm 
Seniorschack Stockholm är en schackklubb som riktar sig till dig som kan och vill spela och/eller 
förkovra sig i schack på dagtid. I trivsamma lokaler, i Stockholms schacksalonger på Ringvägen 9 C 
vid Zinkensdamms tunnelbanestation på Södermalm, har vi verksamhet 2–3 gånger i veckan under 
perioderna september–december samt januari–juni. 
 
Detta erbjuder Seniorschack Stockholm (SrS): 
Spel på dagtid. 
Bergerturneringar på onsdagar med början klockan 11.00 – såväl höst- som vårsäsong. 
Stockholmsmästerskap för spelare 60+ i form av Schweizerturnering på torsdagar på hösten, 
likaledes klockan 11.00. 
Klubbmästerskap i form av Schweizerturnering, torsdagar klockan 11.00 på våren. 
Klubbmästerskap i snabbschack. 
Klubbmästerskap i blixtschack. 
Seriespel i både Allsvenskan och lag-DM. 
Schackträning på måndagar under ledning av PO Hesselborn. 
Föreläsningar på tisdagar med för närvarande Bengt Hammar, PO Hesselborn, Helge Wademark och 
Svante Wedin. 
”Kafé-schack” under lättsamma former hos Rioträffen på Gärdet alla dagar i veckan. 
Lättsam sommarturnering hos Rioträffen. 
Prenumeration på Tidskrift för Schack. 
Trivsamma utflykter med schack som tema (till exempel Schack till sjöss, ingår ej i medlemsavgiften). 
Därutöver ordnar SrS även simultanspel med gästande elitspelare (ingår ej i medlemsavgiften).  
Planer finns också att starta ett ’Öppet Hus’ på tisdagarna, där alla intresserade kan få provspela, 
och få en introduktion i schackspelets ädla konst.   
=============================================================== 
OBS! På grund av corona-pandemin håller ovanstående lokaler stängt tills vidare. 
Klubben bedriver dock verksamhet på nätet, (Blixt- och Berger-turneringar 
på onsdagar och torsdagar via ’lichess’ ), samt distansutbildning under ledning av PO Hesselborn. 
=============================================================== 

Allt detta kostar bara 1 190 kronor per år i medlemsavgift (850 kronor för den som har annan klubb än 
SrS som huvudklubb - ett medlemskap i SrS utesluter på inget sätt, att du är medlem i annan klubb, 
och representerar denna klubb i olika sammanhang). 
Mer information om verksamheten kan du läsa på vår hemsida: seniorschackstockholm.se. 
Du kan också ringa ordförande Dan Israel på telefon 070 281 04 05, 
eller skicka ett e-postmeddelande till: seniorschack.stockholm@gmail.com. 

Välkommen!  


