- Vem kan vara med?
Nordic Chess School i samarbete med SK Rockaden
Midsommarschacklägret är till för
Wasa SK & andra klubbar, inbjuder till
unga schackspelare på alla nivån,
från den yngsta nybörjare till
skolans/klubbens bästa talanger.
Hägerstensåsens Medborgarhus 16-20 juni
Vi delar in alla i nivåbaserade
grupper, om man vill får man vara
i samma grupp som sin kompis.
- När är det?
söndag 16/6 t.o.m. torsdag 20/6
Välj enstaka eller alla dagar!- Hur är schemat?
Söndag kl 13.30-16 Bli känd/spela
8.00-09.00 Ankomst/avprickning:
(enkel frukost) informella aktiviteter
HEMMA UNDER MIDSOMMARVECKAN?
09.00-11.00 träning i grupper
11.00-12.00 Lunch
DÅ ÄR DET HÄR NÅGOT FÖR DIG!
12.00-13.00 Uteaktiviteter
Nordiska Schackskolan fortsätter det lyckade samar13.00-15.00 Träning/praktik
15.00-16.00 Fritt spel-schackbio betet med klubbar i Stockholm när vi nu för åttonde
året inbjuder juniorer i klubbarna samt schackkurs& hämtning senast 16.00
Torsdag kör vi avslutningsparty deltagare till schackskola. Midsommarveckans
med priser & diplom till alla!
schackläger fokuserar på att maximera och finslipa
- Vart är det?
kunskaper som behövs för att bland annat kunna
I Hägerstensåsens Medborgarhus,
busshpl Sedelvägen eller t-b röda lyckas i tävlingar, kombinerad med massor av
linje mot Fruängen, station
träningspartier! Schackskolan erbjuder professionell,
Hägerstensåsen.
trevlig, anpassad och utvecklande undervisning för
- Anmälan/betalning?
barn och ungdom, med mängder av schack och roliga
Mejla ingvar.ralf@gmail.com
aktiviteter.
med deltagarens namn, skola,
ålder och ev särskilda uppgifter
Kursavgiften, kr 2200 sätts in på Sv
Handelsbanken 6126-294000992
Enstaka dagar kr 600 (allt ingår)
- Tränare:
Norska världsmästaren Magnus Carlsen spelade i Stockholm
Alla gruppledare är erfarna
ungdomstränare, antal tränare under 2003. Under lägret använder vi träningsmetoder och
anpassas efter hur många
pedagogik som var med och förde Magnus helt fram till titeln
deltagare det blir till slut.
och bli schackets superstjärna i 2013.
Ingvar Gundersen, Wasa, David Om DU också blir med på lägret, kommer du ha de bästa
Douhan, SSS, och Michael
förutsättningar för att snabbt öka din spelstyrka och rating!
Backman från Rockaden
önskar är hjärtligt välkomna!

Midsommarschackläger- 2019

Ansv är ledaren i Nordic Chess School,
Ingvar Gundersen mob: 076-284 91 33

Blindschack - en spännande lägeraktivitet.

