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Schack-SM till Ronneby Brunn
Ronneby Brunn är otroligt stolta att få presentera att 2018-års SM i Schack kommer äga
rum i Ronneby och på Blekinge Conventioncenter (BCC).
Det kommer att bli ett nytt vattenmärke för hela Ronneby kommun med uppåt 1 000 starter
och mellan 600-700 deltagare i åldrarna 7-90 år.
2015 togs den första kontakten från Ronneby Brunns sida och efter många möten och bra
kontakter med Svenska Schackförbundet och Ronneby Kommun så togs beslutet att
Ronneby Brunn och Ronneby Kommun står som värdar för det stora arrangemanget.
Schack SM äger rum den 29 Juni-8 Juli 2018 och det är extra kul då det var 20 år sedan
SM senast var i Ronneby och på Ronneby Brunn.
Förutom bra spellokaler kan Ronneby Brunn erbjuda deltagarna på en fantastisk
avkopplande miljö utav Brunnsparken som kan ge kraft och inspiration för bra resultat. Det
kommer ge ringar på vattnet under ett sådant här stort arrangemang och vandrarhem,
campingar, hotell kommer att fyllas och inte bara i Ronneby Kommun utan det kommer
vara ett arrangemang för hela Blekinge
De främsta spelarna i landet gör upp om SM-titeln i Sverigemästarklassen, och svenska
mästare koras också i fyra ungdomsklasser, två veteranklasser samt i Blixtschack med
kort betänketid.
Ronneby Brunns VD Christian Mörkstedt ser fram emot att få hälsa Sveriges
schackspelare välkomna till Blekinge.
”Vi är stolta att förtroendet gick till Ronneby Brunn Hotell och Ronneby som ort, då det är
av yttersta vikt att Ronneby och Blekinge attrahera denna forma av stora nationella event”
säger han.
”Vi är glada och stolta över att vi har hela två SM i Ronneby under sommaren 2018:
Schack SM och Brukshunds-SM. Denna typ av evenemang betyder mycket för Ronneby
och vi ser fram emot att vara värd åt flera liknade evenemang i framtiden” säger
Roger Fredriksson, Ronneby Kommuns kommunalråd.
”Vi har haft flera mycket intressanta valmöjligheter och stor konkurrens, men styrelsen har
varit helt överens om beslutet att förlägga tävlingen till Ronneby. Vi har även fått in många
önskemål om att förlägga SM till en sommarstad och med Ronneby har vi en stad och en
region med helt rätt omgivning och med fina och ändamålsenliga lokaler”, säger Håkan
Jalling, ordförande i Tävlings- och regelkommittén i Sveriges Schackförbund.
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