
SchackLan 2023 

 
Eslövs schackklubb bjuder in till ett schackLan 29-30 april, det fungerar som ett vanligt Lan 

(datorspelträff) men sker helt analogt, på bräde istället för platta. Förra året var det väldigt 

uppskattat av deltagarna så därför arrangerar vi det ett år till. 

 

Schema: 

13.30-14.00 Lanet startar  

14.00 Blixtturnering 7 ronder (3+2) 

16:00 Snabbschacksturnering i grupper om 4 spelare indelade efter resultatet i 

blixtturneringen (20+5) 

18:00 Ett långparti (60+5) utifrån resultatet i snabbschacksturneringen. 

19:00-20:00 Pizzor beställs. 

19:00-22.00 Någonstans häromkring kan det vara lämpligt att hämta de spelarna som inte vill 

stanna över natten. 

22:00 Slutspelstävling 

00:00 Tävling i Börne 

02:00 Småtimmebullet (efter mycket tjat från en av våra spelare) 

04:00 Godnatttävling (reglerna avgörs av de som fortfarande är uppe, i fjol var det sanning 

eller konsekvens via någon App) 

06:00 Morgonblixt (Här provades det många udda öppningar förra gången) 

08:00 SchackLanet slutar och städning påbörjas. 

08.00-9.30 Vi hjälps åt att Städa, hämtande föräldrar får mer än gärna hjälpa till 

 

Praktiskt: Precis som vanliga LAN så är det lite spartanskt.  Medtag något att äta, mackor 

eller liknande, eftersom den enda maten som serveras är Pizza till kvällsmat. Det finns en 

Tempo 100 m från lokalen, så där kan man dryga ut sin medhavda matsäck. För de som 

stannar över natten är det bra att ha med liggunderlag och sovsäck, även om man planerar att 

dygna. De Ledarna som kommer närvara på hela lanet är Måns Andersson 072-706 28 59 och 

Sebastian Bengtsson 072-32 88 069. 

 

Kostnad: 200 kr, då ingår pizza. ESKs medlemmar betalar inget. Betalning sker med Swish 

till nr 072-706 28 59 eller kontant vid ankomsten.  

 

Adress: Sallerups sporthall Sockenvägen 8, 241 37 Eslöv 

 

Anmälan: Till Måns Andersson mansemannen@hotmail.com var god ange ett 

telefonnummer som vi kan nå målsman på under dagen/natten. Berätta också om ni tänker 

sova över och vilken klubb ni är med i. 
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