Nordic Chess School, Wasa SK, Stockholms SS och Schackskolan
inbjuder till

Sommarschackskolan 2017
Stockholms Schacksalonger, måndag 19 juni till torsdag 22 juni

Nordiska Schackskolan fortsättar det lyckade samarbetet med klubbar i Stockholm
när vi nu för femte året inbjuder våra juniorer i klubbarna samt schackkursdeltagare
till sommarschackskola. Vårt huvudläger är veckan innan, men på grund av
efterfrågan kör vi även under midsommarveckan! Vi kommer att ha båda
undervisning och aktiviteter, innan vi avslutar med turnering på torsdagen.
Schackskolan erbjuder professionell, trevlig, anpassad och utvecklande undervisning för barn och ungdom, med mängder av schack och roliga aktiviteter.
Vem kan vara med:
Sommarschackskolan är till för unga
schackspelare på alla nivår, från den yngsta,
absoluta nybörjare till skolans/klubbens
starkaste talanger. Vi kommer ha en särskild
talanggrupp för de starkaste spelarna, samt
en egen grupp för de yngsta som vill lära sig
att spela schack, förutom de övriga nivåbaserade grupperna

Magnus Carlsen spelade på Schacksalongerna i 2003, innan han blev
världsmästare!Kommer du i sommar?

Våra erfarna schacklärare anpassar
undervisningen till de olika gruppernas
nivå och ålder.
Kort sagt: Alla er hjärtligt välkomna
Plats:
Stockholms schacksalonger, som har
adressen Ringvägen 9 C 118 23
Stockholm på Södermalm.
T-bana Zinkensdamm / buss 4.

En berömd bild på schacksalongerna

Schema och hämtning:
Så här ser det dagliga schemat ut

Bland de informella aktiviteterna från 16.00
finns blixtschack, chock, film o.d.
Vi kommer att anordna riktig lunch. Var
snäll och meddela om specialkost önskas så
ska vi ordna det, t.ex. en laktosfri eller
vegetarisk kost.

Uteschack på ett tidigare sommarläger

Dagligt schema:
08.15-09.00 Ankomst/avprickning:
informella aktiviteter/enklare frukost
09.00-11.00 träning i grupper
11.00-11.30 Lunch
Måndag 19/6-onsdag 21/6:
11.30 -13.30 fysik aktivitet/uteaktiviteter
13.30 -15.30 spelträning i grupperna
15.50 -16.00 Samling
16.00- 17.00Frivilliga aktiviteter/hämtning
Schackturnering tors 22/6:
08.15-09.00 Personlig anmälan
14.00 Avslutande rond
14.00-15.00 Avslutningsparty med prisutdelning, diplom & priser till alla!

Schackparty..

Alla inomhusaktiviteter sker på schacksalongerna. När vi är utomhus kommer vi
vara på lekplatser och parker i närheten på
Söder. Vi kommer att bl.a. spela fotboll,
brännboll och olika leker. Den
organiserade undervisningen börjar
klockan 9.00. Lunch sker i grupper. Under
eftermiddagen har vi ett lättare program
med olika turneringsaktiviteter &
schacklekar, föredrag, ”schackbio” o.d.
Efter kl 16.00 kan barnen bli hämtade
närhelst ni önskar det, men senast 17.00

Träning och spel på Schacksalongerna

Grupperna:
Deltagarna delas in i grupper på ca 8-12
barn. Indelning baseras på både ålder och
erfarenheter i schack. Om barnen gärna vill
vara i en grupp med vänner, var snäll och
meddela det vid anmälningen. Varje grupp
får en erfaren och duktig ledare som har
ansvaret för både undervisning och andra
aktiviteter. Vi har även flera stödlärare som
hjälper till.
OBS: Själva lägret är mobil- och datafri
son, men barnen får ha med sin egen mobil
på ljudlöst under träningstiderna.

Information och pris:
Schackskolan har ett förmånligt pris. Pris för
hela lägret 19/6-22/6 är kr 1700. Priset
inkluderar enklare frukost (frivilligt för de
som kommer innan 9) lunch och mellanmål
alla dagarna och deltagaravgift till
torsdagens turnering. Syskonrabatt om flera
i familjen vill vara med är 15 %.
Om ett barn vill vara med, men har
förhinder någon dag går det självsagt bra,
bara ni meddelar oss. Pris för enskilda dager
är a´kr 500.

Huvudledare:

Ingvar Gundersen, schackpedagog
Ansv juniortränare Wasa SK
Manager Nordic Chess School

Blindschack, en spänannde lägeraktivitet..

Anmälan & betalning:
Skicka anmälan till ingvar.ralf@gmail.com
med namn på deltagaren, inklusive
födelsedatum, skola, mobiltelefon till
förälder samt även barnets (om han/hon har
egen) Avgiften insätts på Sv Handelsbanken
clnr 6126 konto 294 000 992 märkt med
”SLL17-barnets initialer” t ex SSL17-EJ för
Ella Jansson.
Du kommer sen få en bekräftelse, med lite
mer detaljer för lägret.
Vid anmälan, ange specialkost om så
önskas, och om barnet tar någon medicin
eller har allergi som påverkar vistelsen på
sommarschackskolan. Det är smart att
anmäla så tidigt som möjligt då det snabbt
kan bli fullt!
För mera info & frågor kontakta ansvarig:
Ingvar Gundersen: ingvar.ralf@gmail.com
076 284 91 33
Ledarna:
Ledarna för schackskolan är bland landets
mest erfarna schacklärare för barn, med lång
erfarenhet från undervisning i skolor, läger,
på klubbar ochi tävlingar.

Lars Dock, mångårig juniortränare SSS

Kaj Engström, elitspelare & juniortränare
Specialist på spännande schackleker!
Dessutom, flera hjälptränare, efter behov.
***

Hjärtligt välkomna till ett
lärorikt, spännande och
roligt sommarschackläger!

GLAD SPONSOR
AV
SOMMARSCHACKLÄGRET:



08 - 16 85 10

Alla deltagare får
var sitt rabattkort
som kan användas
ett år på
Laserdome

