Bli med Jentebrigaden til Malmø i desember!
Også i år ønsker Jentebrigaden å få med landets sjakkglade jenter på den tradisjonsrike turen
til Malmø Open helgen 14. – 16. desember. Malmø Open er en 7-runders turnering som
spilles i Malmø rådhus.
Reisemåte
De fra Østlandsområdet reiser til Malmø med buss fredag 14. desember om morgenen.
Bussen koster cirka 250 kroner for barn og 320 kroner for voksne en vei. De som kommer fra
andre deler av landet, må selv komme seg til Oslo og sammen med resten av gruppen reise
videre med buss, eller ta seg til Malmø på egen hånd. De som reiser tilbake med buss fra
Malmø søndag kveld, vil ankomme Oslo tidlig mandag morgen 17. desember.
Kostnader
Tre netter på hotell anslås til cirka 1500 per person i dobbelt eller trippelrom. I tillegg
kommer reisekostnader og matutgifter.
Støtte
Jentebrigaden dekker startavgiften til turneringen. Utover dette har vi en pott til reisestøtte
på mellom 10-15000. Denne vil bli fordelt på de spillerne som har flyreise til Oslo. Dette
gjøres opp umiddelbart etter påmeldingsfristen er utgått og vi vet hvor mange som blir med
på turen.
Påmeldingsfrist
Bindende påmelding innen fredag 26. oktober til Iris@sjakk.no. Husk å oppgi navn, alder og
rating på spillerne, og navn på de voksne som blir med turen.
Aldersgrense
Jentebrigaden stiller med kun to reiseledere t/r Oslo og må derfor basere seg på at også
andre foreldre har anledning til å bli med. For jenter som skal delta uten foreldre, settes i
utgangspunktet en nedre aldersgrense på 13 år. For øvrig er jenter i alle aldre velkomne til å
være med ifølge med en voksen.
Håper mange blir med til Malmø! Flere av sjakkjentene våre har gode minner fra tidligere
turer og har gitt uttrykk for at de ønsker å dra dit igjen.

Med vennlig hilsen

Vibeke E. Grønn, Jørund Greibrokk, Kjersti Rødsmoen, Ellisiv Reppen og Ellen Carlsen fra
Jenteutvalget

