
Uteschack på Döderhultarns Plats  

i samarbete med  

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. 
 

 

 

Under sommaren kommer föreningen att arrangera ett uteschack i storformat på 

Döderhultarns Plats i samarbete med Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB.  

Följande lördagar är bokade för arrangemangen  

• 17 juni, klockan 10.30 – 12.30 

• 1 juli, klockan 10.30 – 12.30 

• 15 juli, klockan 10.30 – 12.30 

• 29 juli, klockan 10.30 – 12.30 

• 12 augusti, klockan 10.30 – 12.30 

• 26 augusti, klockan 10.30 – 12.30 

 

Här kommer vi också att publicera lite mer detaljerad information om vad som händer, samt 

publicera lite bilder från de olika tillfällena och kanske lite återkoppling från besökarna.  

 

Alla är välkomna till oss på Döderhultarns Plats i sommar  

för att prova på och lära sig lite mer om schack 

och framförallt till en kul upplevelse! 

Oskarshamns Schacksällskap 



Noterat 

Lördagen den 17 juni 

Lördagen den 17 juni kl 10:30 invigdes uteschacket på Döderhultarns Plats! 
 
På plats från föreningen fanns Josip Vrabec, William Svensson, Engerbert Mendoza, Johan Hultberg 
och Zaim Jelcinovic. 
 
Wiliam, Engerbert och Josip fick till slut ihop alla 64 kvadratiska rutor av plast. Det tog cirka 30 min., 
William, Johan och de övriga i föreningen demonstrerade schackspelet för alla intresserade denna 
varma och sköna lördag.  
 
Premiärpartiet blev på internationell nivå, där Milan Arbet från Slovakien lyckades vinna mot 
Oskarshamnsspelaren William Svensson. 
 
Läs reportaget i Östra Småland 
 
http://www.ostrasmaland.se/oskarshamn/utomhusschacket-ar-nu-invigt/ 
 

Bild 

Rosita Backensved, Dennis Karlsson, Martin Arbet, Milan Arbet m. fl. 
 

 

 

 

 

http://www.ostrasmaland.se/oskarshamn/utomhusschacket-ar-nu-invigt/


Lördagen den 1 juli 

Uteschack i regn och rusk 

Lördagens uteschack på Döderhultarns Plats blev en sval tillställning, både vad gäller vädret och antal 

besökare. Många valde att tillbringa dagen inomhus men några turister och oskarshamnsbor visade 

sin nyfikenhet. En av dessa var Mladen Letic som utmanade Josip Vrabec på ett schackparti. Det blev 

en jämn duell där Mladen hade vissa vinstchanser men efter ett misstag tog Josip över spelet och 

kunde till slut vinna partiet.  

 

Bild; Mladen Letic 

 

 

 



 


