
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Sundsvalls Schacksällskap och Västernorrlands Schackförbund 
har nöjet att inbjuda till 31:a upplagan av januariturneringen 

 

SUNDSVALL OPEN 
 

 

6-8 januari 2023 i Sundsvall 
 
  

Spellokal  
Turneringen spelas på First Hotel Strand mitt i 

centrala Sundsvall med promenadavstånd 

till/från buss- & tågstation. Hitta hit 

(Strandgatan 10, Sundsvall). 
 

Spelform 
8 ronder FIDE-schweizer, ELO-registrerad  
Rond 1-4: 15 min per parti + 5 sek per drag. 
Rond 5-8: 90 min per parti + 30 sek per drag.  
 

Spelprogram 
Fre 6/1  Personlig anmälan 16.00-17.30 

 R1: 18.30, R2: 19.30, R3: 20.30, R4: 21.30 
Lör 7/1 R5: 09.00, R6: 14.00  
Sön 8/1 R7: 09.00, R8: 14.00, Prisutdelning ca 18.00 
Personlig anmälan behövs inte om anmälan är 
registrerad och betalning är gjord i förväg. 
 
Priser 
12 000 kr/ 6 000 kr/ 4 000 kr/ 2 000 kr/ 1 000 kr.  
Ratingpriser: 1 000 kr i grupper om 10 spelare.  
Specialpriser: 600 kr till bästa kvinna, veteran (+50    
och +65), junior (U20), kadett (U16) & minior (U12). 
Penningpriser insätts på bankkonto. Priserna 
delas ej och garanteras vid minst 65 deltagare. 
 
Anmälan 
Görs via länken Webanmälan. 
 
 
 
 

Startavgift 
Avgiften är 650 kr. GM och IM har fri startavgift. 
Vid betalning efter 13/12 2022 och på plats är 
avgiften 750 kr respektive 800 kr.  
Startavgiften betalas in till bankkonto i SHB 
6341-454 813 651 eller via Swish till nummer 
076-1915728 senast 13/12 2022.  
OBS! Glöm inte att ange “Namn” samt “SO”.  
 
Schackquiz och lördagsblixt 
På lördag kväll den 7 januari erbjuds en 
middagsbuffé, därefter genomförs ett 
schackquiz och en blixtturnering. 
 

Boende, mat & fika  
First Hotel Strand Sundsvall erbjuder deltagare 

rum samt mat och fika till mycket förmånliga 

priser. Fri logi för GM. Bokning av rum via 

strand@firsthotels.se, ange Sundsvall Open. 
 

Resa  
Det finns flera olika resealternativ med bra 
förbindelser till och från Sundsvall såsom tåg 
med SJ, flyg med SAS samt buss med Ybuss 
eller Norrlandskusten. 
 
Information 
 Kontaktformulär 
 E-post 
 Turneringssida 
 
 
 

Välkommen till Norrlands största weekendturnering i schack! 
 
 

 
 
 

https://www.google.com/maps/place/First+Hotel+Strand/@62.3898077,17.311727,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x466467432b520a17:0x7d1f4afa9f1c3fea!5m2!4m1!1i2!8m2!3d62.3898052!4d17.3139157
https://chess-results.com/Anmeldung.aspx?lan=6&ggid=694049
https://www.firsthotels.se/hotell/sverige/sundsvall/first-hotel-strand/
strand@firsthotels.se
https://www.sj.se/
https://www.sas.se/
https://www.ybuss.se/
https://www.ybuss.se/
http://www.norrlandskusten.se/
https://sundsvallsschack.se/Kontakt.html
mailto:webmaster@sundsvallsschack.se
https://sundsvallsschack.se/januariturneringen-i-sundsvall-norrlands-storsta-weekendturnering-i-schack/

