JENTESJAKKLEIR!
Fredag 13. til søndag 15. mars
I mars blir det sjakkleir kun for jenter! Leiren passer for alle fra seks til femten år, fra nybegynnere til svært
drevne spillere. Deltakerne blir delt inn i to grupper etter alder og nivå, og får undervisning av
landslagsspillerne Silje Bjerke og Ellisiv Reppen. I tillegg til sjakktrening og spilling, blir det blant annet
film/kino/bowling, sjakkskattejakt og andre sosiale aktiviteter!
STED
Overnatting og undervisning blir på en skole / barnehage i bydel Østensjø i Oslo (mer info kommer). Enkel
adkomst med kollektivtrafikk. Vi møter jentene på t-bane- eller busstasjonen etter avtale. Det er også mulig å
være med på leiren uten å overnatte (man må da bli hentet av foresatte om kvelden).
OPPLEGG
Fredag 13. mars
18.00
Ankomst
18.30-19.15
Middag: Taco!
19.15-20.15
Undervisning i gruppene. Opplegg etter alder og nivå.
20.15
Sjakkskattejakt!
Lørdag 14. mars
08.30
Frokost.
10.00-16.00
Sjakkturnering (både nybegynnergruppe og grupper for drevne spillere) hos Nordstrand
sjakklubbs ungdom. Teller i Barnas Grand Prix. Lunsj, lek og oppfølging av trenerne
underveis. Det er også kantine på turneringen der man kan kjøpe brus, kaker o.l. Ta gjerne
med litt lommepenger til dette.
17.00
Middag: Pizza. Film/kino eller bowling, mer info kommer.
Søndag 15. mars
08.30
Frokost.
09.30-11.30
Undervisning og sjakkspilling i gruppene. Opplegg etter alder og nivå.
11.30
Lunsj og utelek.
12.30-15.00
Undervisning og sjakkspilling i gruppene. Opplegg etter alder og nivå.
15.00
Avreise. Vi kan følge jentene til t-bane- eller busstasjon etter avtale.
GRUPPER OG LEDERE
Deltakerne deles inn i grupper etter alder og erfaring med sjakk. De eldste og mest drevne spillerne vil ha et
mer sjakkfaglig opplegg enn de yngste, der vi vil ha mer fokus på sjakkleker o.l. Hvis barna gjerne vil være
på gruppe med bestemte venner, må dere gi beskjed om dette ved påmelding.
Ledere er landslagsspillerne Silje Bjerke og Ellisiv Reppen. Begge har svært lang erfaring med
sjakkundervisning for barn, og har ledet flere sjakkleirer tidligere. Lederne vil ha ansvar for alt fra mat og
overnatting til sjakkundervisning.
PRIS OG REISESTØTTE
Sjakkleiren koster kr 1500. Dette inkluderer overnatting, måltider, undervisning, deltakeravgift og premie i
lørdagens sjakkturnering. Ved påmelding får man tilsendt faktura på e-post.
Ungdommens Sjakkforbunds jenteutvalg bidrar med reisestøtte til dem som kommer langveisfra. Ta kontakt
med Silje dersom dette er aktuelt for deg,
PÅMELDING OG MER INFORMASJON
For påmelding og mer info, kontakt Silje Bjerke, silje.bjerke@gmail.com. Ved påmelding, oppgi: Navn,
fødselsdato, adresse, klubb/skole og tlfnummer til en foresatt. Meld på så tidlig som mulig - det kan bli fullt.

