Välkommen till Tjejlägret på Hålt Intagskyrkan
kursgård!
Deltagare: Flickor, födda 2003-2010, oavsett spelstyrka. Deltagare som går i

lågstadiet uppskattas om vuxen följer med.

Plats: Hålt Intagskyrkan kursgård (se vägbeskrivning på nedan)
Tid: Lägret startar måndagen 24 juni kl 13 och slutar onsdagen den 26 juni kl 12
Ledare: Kajsa Nilsson, Ylva Sixt och Johanna Nabbing.
Planerade aktiviteter: Schackträning individuellt och i grupper, blixt, chock,

snabb turnering, idrotts- och friluftsaktiviteter – eventuellt även bad – allt anpassat till
deltagarna.

Anmälan till flickschacket.goteborg@gmail.com senast 1 juni 2019. 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, om man klarar av att simma 200m, ankomsttid, önskemål
om specialkost. Ange också beräknad ankomsttid.

Deltagaravgiften: inkluderar logi 2 nätter, frukost, lunch, middag, mellanmål som
lagas på plats, schacklektioner, aktiviteter och priser. Vid betalning senast 1 juni är
avgiften 700 kr. Deltagarna medtager själva sovsäck eller täcke/lakan/kudde,
kåsa(koppa) samt handdukar. Bekräftelse och detaljerad information utsänds
omkring den 15 juni. Anmälan är giltig när deltagaravgiften har inbetalats till
Göteborgs SF PG 288443-5

Anhöriga: Ett fåtal anhöriga, t ex föräldrar, kan beredas plats. Avgift 800 kr om

deltagaren kan bidra med tillsyn, transport eller annan ledaruppgift. Information och
upplysningar: E-post till flickschacket.goteborg@gmail.com eller på telefon till
Johanna Nabbing, 0703-523315.

Vägbeskrivning till Hålt – Intagskyrkan kursgård:
Kör E6:an mot Stenungsund. Vid Spekerödsmotet (där var Statoil och
Burger King hamburger kedja finns) svänger du av motorvägen och kör mot
Ucklum. Efter 500 m tar du av till höger. Där står det Svartedalen 7. Efter 7
km blir det grusväg och uppförsbacke.
Tag till vänster vid skylten Hålt 3. Efter 3 km har du ett gult hus till vänster
och Håltsjön till höger. Tag till höger. Det står Äggdalen på en liten skylt.
Efter 300 m kommer ett vitt hus med gröna fönster på vänster sida. Du
passerar det och kör rätt upp i skogen.
Tag nästa väg till vänster (efter 200 m). Det står en liten skylt
”Intagskyrkan” eller ”Hålt 184”.
Nu kör du tills du inte kommer längre – c:a 250 m. Du är framme vid
Intaget. VÄLKOMMEN!

Sommarläger i Göteborg 27juni-30 juni 2019

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 20 juni till Örgryte SKs PlusGiro: 43 56 57-2.
Eller Swischa till 0707-15 85 05 (Ari Ziegler)

Dagläger Tider:
Torsdag 14-20
Fredag 10-16
Lördag 10-16
Söndag 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.

SCHACKLÄGER
29.6 - 2.7 2019
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 2003-2010, 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.
Tid: Lägret startar lördagen den 29 juni kl 12 och slutar tisdagen den 2 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 http://member.schack.se/SMRegistrationServlet?id=1566
senast 1 juni 2019. 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 inkluderar logi 3 nätter, frukost, lunch, middag, mellanmål,
eventuell hämtning/lämning, schacklektioner, aktiviteter och priser. Vid betalning
senast 1 juni är avgiften 1 900 kr. 20 % rabatt lämnas vid samtidig anmälan senast
1 juni av fyra deltagare från samma klubb.
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 15 juni.
Anmälan är giltig när deltagaravgiften har
inbetalts till Lunds ASK:s bankgiro 422-3855.
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 Björn Ahlander, 073 – 834 2969.

