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Medlemsvärvning 
Känner du någon schackintresserad person som du tror skulle ha glädje av att vara med i 
Sundsvalls Schacksällskap? Det finns många som tycker att det är roligt att spela schack men som av 
olika skäl inte har kommit sig för med att gå med i en schackklubb. De personerna vill vi gärna nå och 
erbjuda möjligheten att utveckla sitt intresse hos oss i Sundsvalls Schacksällskap.  

Värvningskampanj 
För varje ny medlem du värvar belönas du med en schackbok ur föreningens boksamling! 

Om Sundsvalls Schacksällskap 
Sundsvalls Schacksällskap har alltid varit en förening med en bred schacklig verksamhet. Klubben har 
olika tävlingar och aktiviteter för schackintresserade på alla nivåer och i alla åldrar. Vi har allt från 
nybörjare till spelare i mästarklass bland våra medlemmar. 

Börja spela schack 
Det är enkelt att börja spela schack! Om du inte kan reglerna lär du dig dem snabbt och sedan kan du 
börja spela. Män och kvinnor, unga och gamla, oavsett språk och bakgrund kan alla spela schack och 
alla kan delta på lika villkor! Nedan listas några resurser som riktas till nya schackintresserade! 

Schack för nybörjare 
Är du nybörjare i schack? Vill du lära dig mer om schack? Vet du inte var du ska börja? På dessa sidpr 
kan du finna massor av tips på hur du kan gå vidare, se Vanliga frågor. 

Barn- och ungdomsschack 
I samarbete med Sundsvalls stadsbibliotek, Medelpads Schackförbund och Fagerviks Schackklubb 
arrangeras en kostnadsfri schackskola för barn och ungdom under namnet LördagsSchack. Syftet är att 
intressera och lära barn och ungdom att spela schack och att i förlängningen öka antalet schackspelare 
i klubbarna. Instruktörer från Sundsvalls Schacksällskap, Fagervik SK och Medelpads Schackförbund 
finns på plats och lär ut sina hemligheter. Kom och lär dig grunderna i schack och kanske ett och annat 
extra listigt drag! För mer information se Schackskolan Lördagsschack. 

Schackets Dag 
Schackets Dag arrangeras traditionsenligt årligen i Sundsvall under en lördag i oktober månad. Syftet 
med arrangemanget är att marknadsföra schack för en bredare allmänhet och ge både barn och vuxna 
möjlighet att få prova på att spela schack samt lära sig mer om det gamla anrika brädspelet schack. För 
mer information se Schacket Dag. 

Bli medlem 
För mer information om medlemsavgiftens storlek, hur du betalar och blir medlem samt vad du får för 
medlemsskapet, se Bli medlem! 

Kontakt 
Du eller intresserade personer kan enkelt kontakta Sundsvalls Schacksällskap på e-postadress 
webmaster@sundsvallsschack.se eller via följande Kontaktformulär. 
 

https://sundsvallsschack.se/vanliga-fragor/
https://sundsvallsschack.se/lordagsschacket/
https://sundsvallsschack.se/schackets-dag/
https://sundsvallsschack.se/bli-medlem/
http://sundsvallsschack.se/Kontakt.html

