
Träna & spela schack på sportlovet!

Vinteren är en intensiv period för alla schackälskare, normalt med många 
tävlingar för alla åldrar! Pga rådande läge är det mindre aktivitäter än det 
brukar. Därför har schackskolan nöjet att nu bjuda in alla elever i skolor och 
klubbar att träna på Stockholms Schacksalonger sista helgen under lovet 5-
7/3. Här får man möjlighet att lära sig nya färdigheter, schacktrix och 
öppningsfällor, eller bara njuta av schackspelets magi tillsammans med nya 
och gamla schackkompisar! På vårt schackläger är alla barn välkomna oavsätt 
ålder och nivå, båda nybörjare, erfarna och proffsen! OBS: Max 15 deltagare!

 
Bilder från tidigare schackläger på Schacksalongerna (fotot: Lars OA Hedlund)

Vi kommer träna i nivåindelade grupper fram till lunch. Under eftermiddagen blir det mycket spel, 
schackleker och roliga aktiviteter, schackfilmer o.d. Och självklart blir det enklare frukost, varmlunch
och mellanmål att njuta av mellan schackspelandet, förutom en längre stund ute koppla av och leka. 
Vårt stående fruktbord & saft kan man förse sig fritt ifrån hela dagen.  Alla deltagare får var sitt 
diplom under vår traditionsenliga avslutning med glassparty!

Om du inte är bortrest - Ta med dig dina kompisar och kom!
Kontaktperson är Nordiska Schackskolans manager, Ingvar Gundersen

mobil 076-284 91 33, email ingvar.ralf@gmail.com

       Tränare och ansv. Ledare under lägret blir David Douhan (072-3627051) och Viktor Thorell
(077-0082162) båda har stor erfarenhet av schackundervisning för barn och ledararbete!

                   HJÄRTLIGT VÄLKOMNA MED ANMÄLAN!

Under lägret överhåller vi extra noggranna hygienregler och erforderligaregler om 
avstånd enligt häölsomyndigheternas rekommendastioner. För att delta måsta man 
vara frisk.

Nordiska schackskolan bjuder in
till schackhelg under sportlovet!

Lägervgift: kr 1200 för alla dagar, eller kr 500 pr dag att insättas på
konto 6126-294 000992 i Svenska Handelsb. Syskonrabatt 15 %
Anmälan: Mejla eller sms:a deltagarens namn, födelseår, 
skola/klubb till Ingvar (se oven)
Ankomst: 08.00-09.00 Träning: 09.00-11.30 Lunch & utelek: 11.30-
14.00 14.00-16.00 hämtning16.00-17
 Adress: Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C, Zinkensdamm 
(t-b röda linjen eller buss 4)
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