
Boden GP 18-19 februari! 

 
Nu är det dags! Hårdsatsande Smarta Boden har GP på hemmaplan. Vi förväntar oss att alla våra 

juniorer spelar, att flertalet från Bodens SK är med. Att Umeå kommer med många seniorer och 

juniorer. Att Luleå sluter upp med en del spelare. Att vi får några från Skellefteå och några ströspelare 

från övriga länet. Sedan hoppas vi på flera spelare från Finland och Norge. Det kan bli en stor tävling 

om det vill sig väl. Vi hoppas att alla som kommer engagerar andra och göra samma sak och att vi 

lyfter schacket i Norr med denna tävling. Nu ska det bli luft under vingarna! 

 

Spelform: Fem ronder Schweizer. Tävlingen elo-rankas så fantastiska chanser att 

jobba till sig ett elo-tal! 

 

Betänketid: Rond 1: 25m + 5s. Rond 2-5 90m + 30s. 

 

Lokal: Hildurborg (nära badhuset Nordpolen)  

 

Utrustning: Staunton och digitala ur. Bara det bästa är gott nog! 

 

Anmälan: Vi kommer att föra en lista på anmälda spelare där envar som finns med bidrar till att öka 

intresset för tävlingen så anmäler er snarast till emilherman@hotmail.com eller meddela på facebook. 

Startavgift betalas på plats. 

 

Startavgift: Seniorer 250 kr, Juniorer 150 kr. Vår sponsor Inre Kraft bjuder alla elo-spelare över 2100 

att delta fritt mot att de anmäler sig i god tid. För långväga gäster 

räcker elo 2000. 

 

Priser: 1:a 3000 kr, 2:a 2000 kr, 3:e 1000 kr. Kombinationshäften till de bästa juniorerna. 2000 kr till 

totalsegraren i Norra GP. Alla priserna är garanterade. 

 

Program: 

Lördag 18 feb 

Personlig anmälan: 11.00 

Rond 1: 11.30-12.30 

Rond 2: 13.30-17.30 

Rond 3: 18.30-21.30 

 

Söndag: 19 feb                                                                                                                                            

Rond 4: 10.00-14.00 

Rond 5: 15.00-19.00 

Prisutdelning när alla partier är klara 

 

Logi: www.bodenscamping.se, www.bodensia.se. Se om ni kan bo hos vänner i Boden eller Luleå. 

Privat logi kan eventuellt ordnas. 

 

Kontakt: emilherman@hotmail.com, 0767946955, lennart.eman@inrekraft.se, 

0703135142, krissy@telia.com, 0706325397, anders.ohman3@bahnhof.se, 0738047832. 


