
 

 

TJEJLÄGER MED PIA 
OCH JESPER! 
 
 
 

    
   



 
VÄLKOMMEN TILL VÄXJÖ  
  HELGEN 1-3 OKTOBER 
 

 
Pauskul och schackquiz från tidigare läger 

 
Till höstens tjejläger i Växjö har vi engagerat inga mindre än 
den dubbla europamästarinnan GM Pia Cramling och 
förbundets riksinstruktör IM Jesper Hall. 
 

 
Pia Cramling och Jesper Hall 

 
 
För nybörjare och elitspelare 
 
Lägret riktar sig till dej som börjat spela schack i klubb. 
För er kommer vi att ha en utvecklingsgrupp under ledning av 
Ywonne Wetterling. För er elitspelare blir det Pia och Jesper 
som leder träningen. 
 



 

Helgen är tänkt att ge dej en bra start på schackhösten. Och 
en rolig helg med härliga kompisar. 
Dessutom en utmärkt förberedelse om du tänker spela Skol-SM 
i Svedala i mitten av oktober. 
 
De bästa tränarna 
GM Pia Cramling är elitspelare och nybliven europamästarinna. 
Pia bor i Spanien och kommer hem för att medverka på lägret. 
IM Jesper Hall är Sveriges Schackförbunds riksinstruktör. 
Jesper är schackpedagog, författare till schackböcker och 
tränare för de bästa juniorerna. 
Ywonne Wetterling är klubbspelare i Växjö med lång 
erfarenhet. Som junior spelade Ywonne i ungdomslandslaget. 
 
 

 
 
Målen med lägret 

- du skall utvecklas både som schackspelare och som 
person 

- att stimulera svenska schacktjejer till utveckling 
- att du får nya kamrater och fördjupar kontakter med 

dem du redan känner 
- att få en inblick i träning och spel på elitnivå 
- att du som inte spelat så länge träffar dem som kommit 

längre och stimuleras av dem 
- att ha roligt tillsammans 
- att helt enkelt bli sugen på att spela mer schack! 

 
 
 
 
 



Under lägret kommer du också att träffa Håkan Winfridsson, 
förbundskapten för ungdomar samt professor Tora Friberg, 
expert på frågor som handlar om tjejer och kvinnor. Håkan 
kommer att berätta om uttagningar till landslag och kraven för 
att komma med. Tora studerar hur satsningar på tjejer kan 
bidra till att fler börjar spela och att man fortsätter med sitt 
schackspel. 

 
Det praktiska 
 
Lägret börjar fredagen den 1 oktober kl 18:00 och slutar på 
söndagen den 3 oktober kl 16:00. Vi kommer att vara i 
Procivitas gymnasieskolas lokaler på Vallgatan 12D, 5-7 
minuters promenad från järnvägsstationen i Växjö. 
 
Lägeravgiften är 1200 kronor. I priset ingår tränare, mat, 
mellanmål, logi och sociala aktiviteter. Resan till Växjö samt 
fickpengar tillkommer. Priset kan hållas lågt genom stöd från 
Sveriges Schackförbund. Avgiften betalas vid ankomsten. 
 
Vi kommer att bo i grupplogi på skola, så ta med luftmadrass, 
sovsäck, sänglinne med mera. 
Grupperna kommer att bestämmas på plats när lägret börjar 
och baseras på tävlingserfarenhet, ålder och rating. 
 

 
Ywonne med de minsta 

 
Anmälan 
Du anmäler dej till lägret via mail till 
hakan.jalling@aluminiumriket.com senast den 20 september. 
För ytterligare frågor:  
Håkan Jalling, Växjö SK, mobil 070 – 660 64 33. 


