Sommarläger
Schack
Boden/Luleå
10-13 Augusti 2017
Arrangör: Smarta Bodens Schackskola i samarbete med Sveriges Schackförbund
Välkommen till ett fullmatat schackläger i solsäkra Norrbotten där Luleälven möter havet. Vad passar
bättre än att vässa schackkunskaperna tillsammans med nya och gamla schackkompisar innan vardagslunk
och skola drar igång och höstvindarna börjar yla? Sommarlägret sker i samverkan med Sveriges
Schackförbund och därför inbjuds deltagare från hela landet. Vi kommer att erbjuda ett läger uppdelat i
olika nivåer utifrån deltagarnas kunskap och schackmognad. Grupperna kommer att utvecklas inom sin
kunskapsnivå under de schacklektioner som är planerade. Lägret avslutas med en schackturnering med
utvecklande analys av partier. Vi kommer naturligtvis också att erbjuda en massa roliga aktiviteter samt en
mycket trevlig inramning på Sunderby folkhögskola 15 km från Luleå och 20 km från Boden – ett stenkast
från havet och invid porten till fjällvärldens orörda natur.
Tid: Torsdag 10 augusti kl 16 – Söndag 13 augusti kl 13. (Drop-in och middag kl 16-18 torsd 10/8)
Plats: Sunderby folkhögskola, mitt emellan Boden och Luleå. Sunderbyn har utmärkta kommunikationer
med lokalbuss (Linje 1 och 2) från Luleå centrum samt länstrafikens bussar från övriga orter i Norrbotten.
Kallax flygplats i Luleå har frekventa flygförbindelser med Arlanda (SAS och Norwegian). Sunderbyn har
även en egen hållplats för tåg (SJ och Norrtåg).
Deltagare: Barn och ungdomar födda 1999-2007, yngre deltagare kan vara med om föräldrar följer
med. Deltagare från hela landet är välkomna. Antalet deltagare är begränsat till 50 st, först till kvarn!
Boende och mat: Sunderby folkhögskola. I priset inkluderas boende i sovsal (medhavd luftmadrass el
liknande) och samtliga måltider (frukost, lunch, middag, fika). Boende i flerbäddsrum/dubbelrum kan ske
mot pristillägg. Sunderby folkhögskola driver en konferensanläggning/hotell och restaurang vilket ger stora
valmöjligheter avseende boende och kost.
Ledare: Rutinerade schacktränare från Norr- och Västerbotten samt externa professionella schacktränare.
Lägerchef är Magnus Bäckström (magnus@smartaboden.se). Kontaktperson för upplägg schacklektioner
etc. under lägret är Andreas Söderberg (andreas@smartaboden.se).
Anmälan: senast 10 juni 2017 till magnus@smartaboden.se . Uppge namn, adress, mobiltelefon, mejl,
födelseår, rating/nivå i schackkunskap, önskemål om specialkost. Ange gärna övrig information avseende
ankomsttid och boende (ex. önskemål om boende i flerbäddsrum/hotellrum).
Avgift: 1000 kr, inbetalas senast 17 juni 2017. på Smarta Bodens Schackskolas bankgiro 753-4654.
Avgiften inkluderar boende och mat enligt ovan, schackträning och övriga gemensamma aktiviteter.

Välkommen med Din anmälan eller ev frågor kring lägret via mejl till magnus@smartaboden.se
Ytterligare information och detaljerat program skickas ut via mejl och kommer även läggas ut via
www.smartaboden.se

