Schackfest!
Majornas SS bjuder återigen in till en
schackfest. Denna gång får vi nöjet att
bekanta oss med GM Stellan Brynell.

Stellan har en diger meritlista:
Två gånger Svensk Mästare. Deltagit i fem OS-turneringar. Varit lagkapten och coachat svenska OS och
EM-laget i 10 års tid. Coachat Svenska juniorlandslaget
i 20 års tid. Schacktränare för flera av Sveriges bästa
juniorer. Han är numera kommentator vid SM-tävlingarna varje år. Troligen Sveriges bäste schackpedagog.
Inte nog med detta: Han är en “go gubbe”!!!
Han undervisar oss i MITTSPEL OCH SLUTSPEL
– bägge dagarna.
Var? Manhems lokaler på Vegagatan
När? Lördagen den 24/3 och söndagen den 25/3
Lördagen den 24/3
kl 12.00-16.00
Stellan hjälper oss att förstå
bärande ideer i MITTSPEL och
SLUTSPEL.
Ca kl 16.00 Nu äter vi middag
tillsammans. Sillbord, smör, bröd,
ost och potatis.(En starköl samt
kaffe efter maten ingår.) Efter
avslutad måltid vidtar den traditionsenliga blixten. Stellan – alla
vill slå en stormästare så räkna inte
med några lätta poäng!!

Söndagen den 25/3
kl 12.00-16.00
Stellan fortsätter med MITTSPEL
och SLUTSPEL. Kaffe samt bullar
och kakor serveras under tiden.

Dryck och priser
Dryckesbuffe med såväl alkoholhaltiga som alkoholfria drycker
serveras hela helgen. Mycket
humana priser!
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Kostar det nåt?
Jodå, det gör det men
inte så mycket
Pris för bägge dagarna 500:(Två föreläsningar, sillbord inkl.
1 starköl samt kaffe, blixtturnering
samt kaffe o kaffebröd på söndagen)
Pris för endast lördagen 350:(En föreläsning, sillbord inkl.
1 starköl och kaffe samt blixtturnering)

Priser i blixtturneringen
Vinst mot Brynell 100:Remi mot Brynell 50:(Om han tar ett par supar till
sillen så kan det bli dyrt för
klubben. Skål Stellan!!!! )

SCHACK

SÄLLSKAP

Pris för endast söndagen 250:(En föreläsning samt kaffe och
kaffebröd)
Anmälan och betalning sker
genom insättning på Majorna SS
plusgirokonto 628024 – 2.
Glöm inte att uppge namn!
Senaste anmälningsdag Tis 20/3.

Missa inte denna Schackfest!
Det är drag i schacket!
Undrar du över något så maila:
lennart.fransson@comhem.se

