Landslagssamlingen på NTG, vår 2012
Kjære gode spiller!
Som en av landets beste spillere i din aldersklasse er du tatt ut til
USFs landslagsgrupper. Aldersklassene er 1997, -98, -99, -2000 og
2001/-02. Uttaket er vedlagt.
De uttatte inviteres til treningssamling på Norges
Toppidrettsgymnas i Bærum 17.-18. mars 2012. Adressen til NTG
er Hans Burums vei 30, ikke langt fra Bekkestua sentrum. På
samlingen vil det være sjakkundervisning, sjakkspilling og annen moro. Undervisningen skjer
i grupper delt inn primært etter alder. Trenere blir blant andre en eller flere stormestre.
Program Siste frammøte til samlingen er lørdag 17. mars kl. 09.45. Det vil bli
sjakkundervisning og lignende fra kl. 10 til cirka kl. 18 på lørdag. Etter dette er det middag til
alle, også for foreldre som måtte ønske det, og frivillig lynsjakkturnering. Lynsjakken starter
kl. 19 og er ferdig ca. kl. 21. På søndag går undervisningen fra kl. 9 til 15.
De som ønsker det kan overnatte gratis på NTG. HUSK SOVEPOSE OG
LIGGEUNDERLAG! Det går an å komme allerede fredag 16. mars. Noen vil sitte på skolen
og ta imot. Kveldsmat, brett og brikker og klokker vil bli satt fram. Nærmere beskjed og ev.
mobilnummer som må ringes for å komme inn, vil stå på døren. Merk at klubbene og
foreldrene selv må ta ansvar for å være reiseleder for sine barn. Det vil være eget jenterom og
en kvinnelig leder tilstede fra lørdag til søndag. Du trenger ikke ringe Ellisiv for å melde din
ankomst, men i tilfelle krise av noe slag kan hun nås på tlf. 416 98 129.
Økonomi Spillerne må selv betale for reisen til og fra samlingen på NTG i Bærum. I tillegg
kommer egenandelen på kr 550,- som betales kontant ved oppmøte. Egenandelen inkluderer
trening, alle måltider, eventuell overnatting og en hyggelig overraskelse. USF oppfordrer alle
deltakere til å søke om støtte fra lokallag og krets.
VIKTIG: Alle må gi beskjed om de vil være med eller ikke på samlingen i mars. Si fra
snarest mulig -- og senest før kl. 12.00 mandag 5. mars! Påmeldingen er bindende.
Send påmeldingen på e-post til sean@sjakk.no
Vennligst gi beskjed om dere trenger overnatting ved påmelding.
Med vennlig hilsen
Ungdommens sjakkforbund
v/ Seán Erik Scully (medlemssekretær)

