Välkommen till Uppsala Chess+ Academy

U

ppsala Chess+ Academy är Sveriges enda FIDEakademi för schackutbildning och erbjuder träning för ungdomar som vill utveckla sitt spel och
nå sin fulla potential.

Vad får man?

Vårt mål är att göra det möjligt att utveckla sig till elitspelare i Sverige, i en professionell miljö med några av de
bästa tränarna som finns.

Mellan träningstillfällena får man hemuppgifter att arbeta
med och för den som vill finns möjligheter att på tisdagar
17.30-19.00 delta i träningar med FM Joakim Nilsson på
Uppsala Schackcentrum där han följer upp de teman som
behandlats på onlineträningarna .

Chefstränare för Uppsala Chess+ Academy är IM Jesper
Bergmark Hall, som är FIDE Senior Trainer sedan 2011
och har en mycket lång meritlista som tränare. Bland
annat har han varit tränare för Sveriges och Norges ungdomslandslag och under en period var han tränare åt nuvarande världsmästaren Magnus Carlsen.

Vi erbjuder en träning per vecka - torsdagar 19.30-21.00 via
Zoom med IM Jesper Bergmark Hall. En gång i månaden
medverkar en av Europas främsta tränare som gästtränare.

Träningshelger på Uppsala Schackcentrum genomförs
också varje termin.
Kostnad

Vi har också tillgång till ett nätverk av tränare på högsta internationella nivå, som gör att vi kan garantera den bästa
möjliga schackträningen som finns i Sverige i dag.

Kostnaden för deltagande i Uppsala Chess+ Academy är
500 kronor/månad och debiteras i förskott varje halvår.
Medlemmar i Uppsala SSS deltar utan kostnad.

Ansökan

I avgiften ingår inte eventuella kostnader för logi eller
resor.

Alla spelare födda 2002 eller senare är välkomna att ansöka om att medverka i Uppsala Chess+ Academy. Du är
välkommen oavsett vilken klubb du spelar för eller vilken
nation du representerar. Ansökningar tas emot löpande.

Mer information
Carl Fredrik Johansson, tel 070-7334160, carla@usss.se
Jesper Bergmark Hall, tel 070-1110018, jesper@usss.se

Adress: Uppsala Schackcentrum, Sysslomansgatan 8, Uppsala
Kontakt: www.usss.se, info@usss.se
Chefstränare: IM Jesper Bergmark Hall

