
Tid: Start klockan 17.30 den 6 augusti. Slut klockan 14.00 den 8 augusti
Plats: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala, Sweden

Advanced Master Class

Uppsala Chess+ Academy är ett nystartat samarbete mellan
Uppsala SSS och IM Jesper Bergmark Hall för att erbjuda
högklassig träning till ambitiösa schackspelare under 20 år. 

Vi bjuder in till en träningshelg på hög nivå i anslutning
till Uppsala Chess Festival och vi är mycket stolta över att
erbjuda föreläsningar från några av de bästa tränarna i värl-
den - förutom Jesper Bergmark Hall kommer GM Artur
Jussupow och GM Mihail Marin att medverka. 

Artur Jussupow har tre gånger spelat kandidatsemifinal
och är numera en av världens erkänt bästa schacktränare.
Han har samarbetat länge med Mark Dvoretsky och driver
nu sin egen schackakademi i Tyskland.

Mihail Marin är stormästare från Rumänien och har skri-
vit några av de bästa schackböckerna de senaste 20 åren.
Bland annat ”Learn from the Legends” som fick priset som
årets bästa schackbok år 2005. 

Han har också producerat åtskilliga utbildnings-DVD för
ChessBase och är en av de främsta både när det gäller att
lära ut öppningsteori och att förklara idéer och strategier. 

Jesper Bergmark Hall är Sveriges mest meriterade
schacktränare med mer än tio böcker i bagaget. Han har
tränat Sveriges och Norges ungdomslandslag och har varit
tränare åt nuvarande världsmästaren Magnus Carlsen. 

Utbildningen kommer att ske på engelska. 

Anmälan
Anmäl dig senast den 30 juli genom att mejla info@usss.se
och samtidigt betala in avgiften 1500 kronor till pg
1613539-4. För deltagare i normturneringarna under 
Uppsala Chess Festival är deltagandet gratis. 

Boende
Clarion Hotell Gillet erbjuder specialpriser inklusive fru-
kost. Boka på telefon 018-681800 eller e-post 
reservation.cl.gillet@choice.se.
• Enkelrum: 750 kr/rum och natt
• Dubbelrum: 850 kr/rum och natt
• Trippelrum: 1100 kr/rum och natt

Mer information
Carl Fredrik Johansson, tel 070-7334160
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