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Joline Udin från Blomenbergska skolan i Lästringe och hennes klass klarade sig bäst i distriktsfinalen av schackfyran
och är en av klasserna som får tävla i riksfinalen. Foto: Peter Alexis
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De är vidare i
schackfyran

Sörmlandsfinalen avgjordes på e! bräde – eller snarare många
schackbräden – på en och samma gång på Träffen.
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Det har spelats mycket schack den senaste tiden bland
Sörmlands fjärdeklassare. De klasser som lyckats bäst
kvalade in till söndagens Sörmlandsfinal på Träffen i
Nyköping. Här mötte eleverna varandra från de olika
klasserna och de som lyckats samla ihop mest poäng gick
vidare till riksfinalen i Västerås.

Två av dem som gjorde upp i ett parti var Joline Udin från
Blombergska skolan i Lästringe och Liam Karlsson från Julita
skola. Båda två hade tränat en hel del innan länsfinalen. Den
här gången lyckades Joline Udin bäst.

– Jag vann genom att använda en kombination med mina två torn, berättade hon efteråt.

Bosse Jörstål från Nyköpings allmänna schackklubb var en av arrangörerna.

– Det är väldigt många som kommit hit för att tävla, 325 elever från 26 klasser, säger han.
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Här är norska
blåbärssuccén som tar
Sverige med storm – prova
för halva priset
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Ungefär 25 000 fjärdeklassare deltar varje år i Schackfyran.

DISTRIKTSFINALEN AV SCHACKFYRAN

Sex skolor gick vidare till riksfinalen:

1. Blomenbergska skolan, Lästringe 345 p, 2. Österåkersbygdens friskola, Vingåker 325 p, 3. Vittra
Kungshagen, Nyköping 293 p, 4. Dammlötskolan, Runtuna 283 p, 5. Valla skola 280 p, 6. Julita skola
272 p.
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Läs mer av Peter Alexis '
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