
Schackläger för tjejer!
Nu anordnar Växjö Schackklubb ett tre dagar långt schackläger för tjejer i Växjö.
Skälet är att vi har många lovade tjejer i Sverige och vill stimulera både elit och
klubbspelare.

Lägret genomförs från lördag till måndag, 4 – 6 april i två grupper, en elitgrupp och
en utvecklingsgrupp. Under dagarna kommer schackträning att varvas med spel,
sociala aktiviteter och överraskningar.

Vi har engagerat de bästa tränarna i Sverige:

IM Jesper Hall, schackpedagog, författare av schackböcker, tränare av de bästa
juniorerna, expertkommentator under SM.

GM Evgenij Agrest, aktiv elitspelare och landslagsman, flerfaldig Sverigemästare,
vd för Agrests schackskola.

GM Stellan Brynell, aktiv elitspelare med lång meritlista och schackligt stöd
för ungdomslandslaget.

Inna Agrest, lovande svensk spelare med höga ambitioner. Kommer att vara
hjälptränare under två av dagarna.

Målen med lägret:
• att du ska utvecklas både som spelare och person
• att stimulera svenska schacktjejer till utveckling
• att du får nya kamrater och fördjupar kontakterna med dem du redan känner
• att du lär känna bra tränare som ofta anlitas i ungdomssammanhang
• att ha roligt tillsammans under tre intensiva dagar
• att helt enkelt bli sugen på att spela mer schack!

Praktisk information:
Lägret startar lördagen den 4 april kl 10.00 i Växjö. Lokalen är på gångavstånd från
järnvägsstationen.
Avslutning sker på måndagen kl 16.00.

Lägeravgiften är 1 200 kronor och då ingår tränare, mat, grupplogi och aktiviteter.
Resa till Växjö samt fickpengar tillkommer. Priset kan hållas lågt genom externt stöd.

Elitgruppen och utvecklingsgruppen kommer att bestämmas på plats när lägret
börjar och baseras på tävlingserfarenhet, ålder och rating.

Anmälan sker till Håkan Jalling, hakan.jalling@telia.com senast den 27 mars.

För ytterligare frågor: Håkan Jalling, Växjö SK, mobil 070 - 660 64 33

MASSOR MED AKTIVITETER OCH ÖVERRASKNINGAR
TRÄFFA KAMRATER MED SAMMA INTRESSE
UNIKT LÄGER MED DE BÄSTA TRÄNARNA


