SCHACKFEST
Med Majorna och GM Jonny Hector
Majornas SS bjuder återigen in till en
schackfest. GM Jonny Hector besöker oss
i dagarna två. Han underhåller och lär ut
finesser inom schackets värld.
Jonny har varit Svensk Mästare och representerat Sverige
i fyra OS-turneringar och bland annat vunnit Copenhagen
Chess Challenge. Han har tillhört den yppersta Sverigeeliten i tre årtionden och bedårat oss med sin kompromisslösa och kreativa spelstil. Jung Min Seo uttalade i en intervju
att Jonny är hans störste idol och vi önskar nog lite till mans
att vi kunde spela som Jonny!

Lördagen den 23 april

| 12.00–16.00

TEMA: Konsten att vinna ett schackparti – eller många...
Vilka risker kan man ta för att vinna? Jonny visar partier från Danmarksligan det året han vann nio partier
av nio möjliga!!

16.00 – Sillbord
Majornas sillbord – tre sorters sill, smör, bröd och ost. En öl samt kaffe efter maten ingår.
I övrigt finns en dryckesbuffé med såväl alkoholhaltiga som alkoholfria drycker.

Blixtturnering
Därefter vidtar den traditionsenliga blixtturneringen. Här får Du chansen att slå en stormästare.
Priser i blixtturneringen: 100 kr om du slår Hector och 50 kr för remi. Det här kan bli dyrt för klubben
eller vad tror du Jonny?!

Söndagen den 24 april

| 12.00–16.00

TEMA: Ställningar som behöver konstgjord andning.
Spel i dåliga ställningar. Detta är väl något som vi alla känner oss bekanta med. Nu får vi lära oss hur vi
överlever i “skitställningar”.

Pris för bägge dagarna:

Plats:

500 kr (inklusive två dagars föreläsning, Majornas
sillbord och blixtturnering). Kaffe o kaffebröd på
söndagen.

Göteborgs Schackcentrum, Vegagatan 20.

Anmälan och betalning:

Enbart lördagen:

Sker genom insättning på Majornas SS plusgirokonto
628024-2. Glöm inte att uppge namn!

350 kr (inklusive föreläsning, Majornas sillbord samt
blixtturnering).

Sista anmälningsdag är tisdagen den 19 april.

Enbart söndagen:
250 kr (inklusive föreläsning samt kaffe o kaffebröd).

VÄLKOMNA ÖNSKAR
MAJORNAS GOA GUBBAR!

