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Schack-SM kommer till Eskilstuna 2019
PRESSMEDDELANDE 2018-05-28
2019 års Schack-SM kommer äga rum i Eskilstuna. Det blir en ny typ av
evenemang för Stiga Sports Arena Eskilstuna, med uppemot 1 000 starter och
mellan 600 och 700 deltagare i åldrarna 7-90 år. Tävlingen arrangeras av
Sveriges Schackförbund.
– Fantastiskt roligt att Stiga Sports Arena används för olika typer av idrott
och evenemang. Att Schack-SM kommer till Eskilstuna visar just det, att
arenan bidrar till en större bredd och olika typer av möjligheter säger Mattias
Albers, områdeschef för Arenor och scener på Kultur- och fritidsförvaltningen

i Eskilstuna kommun.
Schack-SM 2019 kommer att äga rum i Eskilstuna den 5 – 14 juli 2019. De
främsta spelarna i landet gör upp om SM-titeln i Sverigemästarklassen. Men
även andra titlar ska delas ut. Svenska mästare koras i veteran-, ungdomsoch knatteklasser samt i Blixtschack, en tävlingsgren med kort betänketid.
Under SM hålls även Sveriges Schackförbunds årliga kongress.
– Vi på Destination Eskilstuna jobbar löpande med att värva nya evenemang
till vår stad utifrån Eskilstunas evenemangsstrategi. SM i schack är lite extra
kul eftersom så många åldersgrupper är med och spelar. Hela familjer
kommer att vara i Eskilstuna under hela perioden, både för att tävla men
också för att passa på att semestra säger Micke Lönngren, evenemangschef
på Destination Eskilstuna.
Schack-SM har spelats sedan 1917, varav tre gånger i Eskilstuna
(1920,1949,1971). Schack-SM är en av Sveriges Schackförbunds viktigaste
tävlingar och lockar spelare i alla åldrar, antingen i särskilda ungdoms- och
veteranklasser, eller i öppna klasser där alla åldrar spelar mot varandra. SM är
både en elittävling där Sveriges tio bästa spelare gör upp om SM-titeln, och
en breddtävling med totalt runt 1000 starter.
– Vi är mycket nöjda med valet av Eskilstuna som SM-ort. I våra diskussioner
med dem har det varit tydligt att kommunen verkligen vill ha arrangemanget
till staden, och det är viktigt. Vi tror att det kommer att bli bra schackkänsla i
staden under tävlingen, säger Håkan Jalling, ordförande i SSF:s tävlings- och
regelkommitté.
– Vi är så klart jätteglada att Sveriges Schackförbund valt Eskilstuna för SM
och kongress 2019. Vi träffades redan i januari 2017 och påbörjade
diskussioner om att Stiga Sports Arena Eskilstuna kunde vara ett bra
alternativ för dem. Det har känts väldigt positivt när vi har haft dem här på
besök och jag ser fram emot vidare samarbete med förbundet, säger Emelie
Gard, projektledare på Eskilstuna Convention Bureau.
År 2017 hade Sveriges Schackförbund ca 42 000 medlemmar, varav 37 000
ungdomar.
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Destination Eskilstuna AB ska vara den samlade kraften för att positionera
Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka och bo, studera, verka och investera
i för turister, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella
inflyttare.
Bolagets övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt
varumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom
besöksnäringen och kreativa näringar.
Destination Eskilstuna AB - en del av Eskilstuna kommunkoncern.

