
 

Inbjudan till schack 4:an regionfinal för 

Halmstad- och Laholmskommuner. 
 
Lördagen den 5 mars spelas regionfinalerna på Folketspark i Halmstad. Tävlingen 
startar med en personlig anmälan 9.30. Klockan 10.00 startar spelet. Samtliga 
deltagare spelar fem partier. Prisutdelningen blir ca 14.00. Under dagen blir det en 
kort lunchrast, så be deltagarna att ta med egen matsäck.  
 
Lagledaren/läraren skall sända in en komplett klasslista med deltagarnas namn 
förprickade. Listan skall innehålla adress och födelsedata. Även ev extraspelare skall 
föras in. Den skall vara undertecknad tillhanda senast onsdagen den 2/3-11. 
 
En startavgift på 20 kronor per elev som deltar vid tävlingstillfället betalas vid den 
personliga anmälningen. För startavgiften blir eleven medlem i Hallands schack 4:a 
allians samt erhåller ett minnespris. OBS! Medlemmar i en skolschackklubb deltar 

utan kostnad. 
 
Läs gärna reglerna för poängberäkning och för extraspelare. Extraspelare är tillåtet i 
alla klasser. Som extra spelare räknas både syskon och yngre skolkamrater. Reglerna 
förklaras i regelhäftet som bifogas, men om ni har några frågor går det bra att höra av 
sig till undertecknad.  
 
Laholmsklasserna räknas för sig i tävlingen. Bästa Laholmsklass är garanterad en 
finalplats oavsett placering eller poäng. 
 

Vänliga hälsningar 
 
Fredric Hillertz  
Bondegatan 9, 311 74 Falkenberg.  
070 / 59 51 774  

 



 

Inbjudan till schack 4:an regionfinal för 

Falkenbergskommun. 
 
Lördagen den 12 mars spelas regionfinalen i Tullbroskolans matsal i 
Falkenberg. Tävlingen startar med en personlig anmälan 9.30. Klockan 10.00 
startar spelet. Samtliga deltagare spelar fem partier. Prisutdelningen blir ca 
14.00. Under dagen blir det en kort lunchrast, så be deltagarna att ta med egen 
matsäck.  
 
Lagledaren/läraren skall sända in en komplett klasslista med deltagarnas namn 
förprickade. Listan skall innehålla adress och födelsedata. Även ev extraspelare 
skall föras in. Den skall vara undertecknad tillhanda senast onsdagen den 9/3-
11. 
 
En startavgift på 20 kronor per elev som deltar vid tävlingstillfället betalas vid 
den personliga anmälningen. För startavgiften blir eleven medlem i Hallands 
schack 4:a allians samt erhåller ett minnespris. OBS! Medlemmar i en 

skolschackklubb deltar utan kostnad. 

 
Läs gärna reglerna för poängberäkning och för extraspelare. Extraspelare är 
tillåtet i alla klasser. Som extra spelare räknas både syskon och yngre 
skolkamrater. Reglerna förklaras i regelhäftet som bifogas, men om ni har 
några frågor går det bra att höra av sig till undertecknad. 
 
Vänliga hälsningar 

 
Fredric Hillertz  
Bondegatan 9 
311 32 Falkenberg.  
070 / 59 51 774  

 



Inbjudan till schack 4:an regionfinal för 

Varbergskommun. 
 
Lördagen den 19 mars spelas regionfinalen i Folketshus i Varberg. Tävlingen 
startar med en personlig anmälan 9.30. Klockan 10.00 startar spelet. Samtliga 
deltagare spelar fem partier. Prisutdelningen blir ca 14.00. Under dagen blir det 
en kort lunchrast, så be deltagarna att ta med egen matsäck.  
 
Lagledaren/läraren skall sända in en komplett klasslista med deltagarnas namn 
förprickade. Listan skall innehålla adress och födelsedata. Även ev extraspelare 
skall föras in. Den skall vara undertecknad tillhanda senast onsdagen den 16/3-
11. 
 
En startavgift på 20 kronor per elev som deltar vid tävlingstillfället betalas vid 
den personliga anmälningen. För startavgiften blir eleven medlem i Hallands 
schack 4:a allians samt erhåller ett minnespris. OBS! Medlemmar i en 

skolschackklubb deltar utan kostnad. 

 
Läs gärna reglerna för poängberäkning och för extraspelare. Extraspelare är 
tillåtet i alla klasser. Som extra spelare räknas både syskon och yngre 
skolkamrater. Reglerna förklaras i regelhäftet som bifogas, men om ni har 
några frågor går det bra att höra av sig till undertecknad. 
 
Vänliga hälsningar 

 
Fredric Hillertz  
Bondegatan 9 
311 32 Falkenberg.  
070 / 59 51 774  
 
 

 



 

Inbjudan till schack 4:an regionfinal för 

Kungsbackakommun. 
 
Lördagen den 26 februari spelas regionfinalen i Elof Lindälvs gymnasieskolas 
matsal. Tävlingen startar med en personlig anmälan 9.30. Klockan 10.00 startar 
spelet. Samtliga deltagare spelar hela dagen. Prisutdelningen blir ca 14.00. 
Under dagen blir det en kort lunchrast, så be deltagarna att ta med egen 
matsäck.  
 
Lagledaren/läraren skall sända in en komplett klasslista med deltagarnas namn 
förprickade. Listan skall innehålla adress och födelsedata. Även ev extraspelare 
skall föras in. Den skall vara undertecknad tillhanda senast fredagen den 23/2-
10. 
 
En startavgift på 20 kronor per elev som deltar vid tävlingstillfället betalas vid 
den personliga anmälningen. För startavgiften blir eleven medlem i Hallands 
schack 4:a allians samt erhåller ett minnespris. OBS! Medlemmar i en 

skolschackklubb deltar utan kostnad. 

 
Läs gärna reglerna för poängberäkning och för extraspelare. Extraspelare är 
tillåtet i alla klasser. Som extra spelare räknas både syskon och yngre 
skolkamrater. Reglerna förklaras i regelhäftet som bifogas, men om ni har 
några frågor går det bra att höra av sig till undertecknad. 
 
Vänliga hälsningar 

 
Fredric Hillertz  
Bondegatan 9 
311 32 Falkenberg.  
Telefon 0346/874 73 alt 070 / 59 51 774  

 



 

Inbjudan till schack 4:an regionfinal för 

Hyltekommun. 
 
Måndagen den 21 april spelas regionfinalen i Landerydsförsamlingshem. 
Tävlingen startar 09.30. Vi spelar fyra partier. Prisutdelningen blir ca 12.15. 
Under dagen blir det en kort lunchrast, så be deltagarna att ta med egen 
matsäck.  
 
Lagledaren/läraren skall sända in en komplett klasslista med deltagarnas namn 
förprickade. Listan skall innehålla adress och födelsedata. Även ev extraspelare 
skall föras in. Den skall vara undertecknad tillhanda senast fredagen den 17/4-
11. 
 
En startavgift på 20 kronor per elev som deltar vid tävlingstillfället betalas vid 
den personliga anmälningen. För startavgiften blir eleven medlem i Hallands 
schack 4:a allians samt erhåller ett minnespris. 
 
Läs gärna reglerna för poängberäkning och för extraspelare. Extraspelare är 
tillåtet i alla klasser. Som extra spelare räknas både syskon och yngre 
skolkamrater. Reglerna förklaras i regelhäftet som bifogas, men om ni har 
några frågor går det bra att höra av sig till undertecknad. 
 
Vänliga hälsningar 

 
Fredric Hillertz  
Bondegatan 9 
311 32 Falkenberg.  
070 / 59 51 774  
 

 


