Sommarläger 2020
Inbjudningar

•
•
•
•

Skåne 18-21/7
Göteborg 13-16/6
Stockholm 2-7/8
Umeå 7-9/8

SCHACKLÄGER
18.7 - 21.7 2020
i Lomma
Välkommen till LASK:s och SSF:s sommarläger
på Lomma Scoutgård – nära Lund och Malmö!
Deltagare: Pojkar och flickor, i första hand födda 2004-2011, oavsett spelstyrka,
från alla delar av landet. Yngre deltagare kan vara med om vuxen följer med.
Plats: Lomma Scoutgård, Habovägen 2, 234 34 Lomma, belägen i Furet, ett
mysigt rekreationsområde nära havet, ca 11 km väster om Lund Centralstation och ca
17 km norr om Malmö Centralstation. Regionbuss har hållplats inom 300 m.
Tid: Lägret startar lördagen den 18 juli kl 12 och slutar tisdagen den 21 juli kl 12.
Ledare: Kvalificerade ledare, kökspersonal och instruktörer. Lägeransvarig IM Björn
Ahlander.
Planerade aktiviteter: Schackträning individuellt och i grupper, blixt, chock,
snabbturnering, idrotts- och friluftsaktiviteter – eventuellt även bad, golf, ridsport –
allt anpassat till deltagarna.
Webbanmälan till https://member.schack.se/turnering/2104/anmalan
senast 15 juni 2020. Därefter i mån av plats.
Ca 25 övernattande deltagare kan beredas plats. Först-till-kvarn-principen gäller.
Uppge namn, adress, telefonnummer, förälders namn, födelsedatum, eventuell
elorating, klubbtillhörighet, ankomsttid, önskemål om specialkost samt eventuellt
önskemål om hämtning och lämning vid Lunds järnvägsstation. Ange också beräknad
ankomsttid.
Deltagaravgiften 2 200 kr inkluderar logi 3 nätter, frukost, lunch, middag,
mellanmål, eventuell hämtning/lämning, schacklektioner, aktiviteter och priser. Vid
betalning senast 15 juni är avgiften 2 000 kr. Vid samtidig anmälan senast 15 juni
av fyra deltagare från samma klubb är avgiften 1 600 kr. LASK-medlem 1 600 kr.
Deltagarna medtager själva sovsäck eller täcke/lakan/kudde samt handdukar.
Deltagande sker på egen risk. Kontrollera hemförsäkring eller annat försäkringsskydd.
Bekräftelse och detaljerad information utsänds
omkring den 3 juli.
Anmälan är giltig när deltagaravgiften har inbetalts
till Lunds ASK:s bankgiro 422-3855 eller swishats
till 123 666 2035.
Anhöriga: Ett fåtal anhöriga, t ex föräldrar, kan beredas
plats. Avgift 1 000 kr om deltagaren kan bidra med tillsyn,
transport eller annan ledaruppgift.
Information och upplysningar:
www.lask.se samt via e-post till lager@lask.se
per telefon till IM Björn Ahlander, 073 – 834 2969.

Sommarläger i Göteborg 13 juni-16 juni 2020

För femte året i rad arrangerar Örgryte SK i samarbete
med SSF ett SM-läger i schack.
Passa på och vässa formen lagom till SM!
4 timmar schackundervisning varje dag.
Gruppindelning efter rankingtal.
Övrig tid: Bad, mat, fika o trevliga aktiviteter.
Göteborg är en trevlig sommarstad
Det ska vara kul på läger, men maten ska också vara god.
Flera barn har sagt att de aldrig ätit så god mat!

Lägret avslutas med en turnering där ledarna
följer alla partier, och snabbanalyserar med
spelarna efteråt.
Plats: Örgryte Schackklubb,
Kärralundsskolan, Birkagatan 61
Boende: Hotel Örgryte 031-707 89 00
Närmast: Lisebergs Camping 031-840 200
Ett tiotal sängplatser, privat boende.
200 kr per person och natt i dubbelrum eller
250 kr per natt i eget rum, kontakta oss.
Antal lägerdeltagare: max 40 st. Pris per person 1000 kr.
Lunch och fika varje dag ingår.
Betala senast 10 juni till Örgryte SKs PlusGiro: 43 56 57-2.
Eller Swischa till 0707-15 85 05 (Ari Ziegler)

Dagläger Tider:
Lördag 14-20
Söndag 10-16
Måndag 10-16
Tisdag 10-16

Anmälan eller frågor till tränarna:
nina_blazekovic@hotmail.com,073-698 10 95
eller IM ari.ziegler@gmail.com, 0707-15 85 05
Instruktörer:

Liseberg, Liseberg, Liseberg!

IM Ari Ziegler
Nina Ziegler
(f.d Blazekovic)
vid 30 deltagare,
varav 10 över 2100,
även en GM!

IM Ari Ziegler har undervisat
i schack sedan 1982.

SCHACK 2-7/8 2020

Tillsammans med Svenska Schackförbundet var schacklägret fantastiskt i somras och vi ser
fram emot en härlig sommar 2020. Ifjol hade vi landslagsspelaren Emilia Horn som mentor
och hon hade bland annat med sig stormästaren Pia Cramling som utmanade deltagarna på
lägret. I schack tränas koncentrationsförmåga, logiskt, kritiskt tänkande, variantberäkning
och strategi. De är viktiga delar att ha med sig i sporten men också i livet. För att orka
koncentrera sig och hantera pressade situationer är god fysik och hälsa avgörande.
Därför kommer schackträning att växlas med aktiviteter som springschack och möjlighet att
prova andra sporter. Det här blir en minnesvärd vecka för deltagarna!

Officiell inbjudan kommer!

Varmt välkommen till schackläger
på Norrmjölegården, Umeå
7-9 augusti 2020

Tycker du om schack och vill tillbringa några intensiva dagar med träning, spel och lek
tillsammans med andra barn och ungdomar har vi det perfekta lägret för dig!
Vi erbjuder gruppindelad undervisning i vacker och trevlig lägermiljö för flickor och pojkar
födda 2002 eller senare. Föräldrar får gärna följa med och det finns möjlighet att övernatta
familjevis.
Tid och plats. Norrmjölegården, en vacker lägergård nära populära Bettnesands havsbad just
utanför Umeå. För gäster som inte kan ta sig ut till gården med hjälp av föräldrar och
samåkning hittar vi en lösning. Lägret börjar på fredag em den 7 augusti och slutar vid lunch
på söndagen den 9 augusti.
Deltagaravgiften inkluderar logi två nätter, frukost, lunch, middag, mellanmål,
schacklektioner och övriga aktiviteter. Priset är 500 kr per deltagare. Avgiften betalas in på
SK Rockaden Umeås postgiro 20 17 34-1.
Anmälan senast den 12 juni till marie.olsson@mail.se. Uppge barnets namn, adress,
födelseår, rating/nivå i schackkunskap, önskemål om specialkost samt en förälders namn,
mobiltelefon och mail. För anmälda kommer vi efter 12 juni att skicka ut en beskrivning med
praktiska detaljer som kan vara bra att veta inför lägret. Har ni frågor kring lägret kan ni
kontakta Henrik Olofsson tel nr 070 - 200 88 28.
Deltagande sker på egen risk varför alla deltagare måste ha egen försäkring.

