Invitasjon til Jentebrigaden 2009
Ungdommens Sjakkforbunds Jenteutvalg
Jentebrigaden er:
- For jenter fra 7 til 14 år
- En serie av treningssamlinger
- Et tiltak for å knytte jenter fra hele landet sammen
- En satsning på de jentene som er interessert i sjakk
Jentene skal lære sjakk, lære å trene sjakk og ha det hyggelig sammen!
Jentesjakkutvalget i USF inviterer DEG til å delta i Jentebrigaden en nasjonal sjakktreningsgruppe for
jenter. Jenteutvalget i USF disponerer arven etter Anna Elisabeth Westerlund til tiltak som fremmer
jentesjakk. Vi driver en treningsgruppe som møtes noen ganger i løpet av året for å lære sjakk og treffe
andre sjakkjenter.
I 2009 vil vi møtes under USFs arrangementer. Vi vil vi arrangere to treningshelger, en på Østlandet til
våren, i helgen 24.-26. april på NTG i Bærum rett utenfor Oslo og en på høsten, antakelig på Sørlandet.
Og ikke minst vil vi dra på felletur til en sjakkturnering i Sverige, antakelig til Malmø i desember.
Treningssamlingene i forbindelse med USF-arrangementene vil gjerne starte med en samling på
åpningsdagen for å møtes og bli kjent. Vi inviterer på pizza og prøver oss på stafett-sjakk eller andre
uvanlige sjakkspill. Under NM i sjakk for ungdom møtes vi igjen første dagen for å treffe igjen hverandre
og ikke minst for å bli kjent med Brigadeheltene våre, erfarne sjakkspillere som vil kommentere partiene
deres etter hver runde. Heller ikke da glemmer vi pizzaen. I treningshelgene vil det bli et mer omfattende
program med flere runder med instruktør(er), fellesskap og turneringer.
TEKSTEN FORSETTER PÅ BAKSIDEN AV ARKET!
PS Det finnes også et tilbud for jenter fra 15-25 år.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sett kryss: __ Ja takk, jeg har lyst på å være med i Jentebrigaden 2009.
Navn: ________________________________
Fødselsdato: ________________
Lokallag: ___________________
Adresse: __________________________________________
Postnr. og sted: __________________________

Vi vil gjerne ha minst et av disse tlf-nr og helst også en epost-adresse:
Telefon til mor/far: _______________
Mobil med SMS: _______________
E-postadresse til mor/far: ______________________________
E-postadresse til spiller: ______________________________
SE OGSÅ BAKSIDEN AV ARKET!

Planlagte samlinger i 2009 er:
• Treningsleir på Østlandet, 2009 på NTG, 24.-26. april
• Landsturneringen i Bergen sommeren 2009 - kveldsamling
• Treningsleir høsten 2009, antakelig på Sørlandet
• NM for ungdom 2009 - kveldssamling
• Turnering i Sverige, Ekstratilbud i desember 2009 – Malmø/MSF Open
Alle jenter fra og med 7 til og med 14 år som spiller sjakk og som har lyst og anledning til å delta
på de fleste av samlingene, kan delta. Vi ønsker å lage en gruppe med kontinuitet slik at
samlingene kan bygge på hverandre. Det koster i alt 1 500 kr for hele året 2009 og i år sender vi
regning på vårparten. Vi har god erfaring med at de fleste klubber sponser sine jenter, så husk å søke
sjakklubben din om støtte til å være med i Jentebrigaden!
Da betaler vi reiseutgifter, opphold og instruktører/lokaler under treningshelgene. (Vi bestiller flyreise eller
betaler bussreise.) Når treningssamlingen er i forbindelse med et USF-arrangement sørger vi for
instruktør/lokaler og mat under Jentebrigadesamlingen. For turen til Malmø vil det bli en egenandel som
dekker reise og mat/opphold, mens vi holder deltakeravgift og instruktør/reiseleder. Vi tilbyr oss også å
sponse alle Jentebrigademedlemmer for å delta på en sjakkskole over minst en uke. For å knytte
kontakten mellom Jentebrigademedlemmer gis støtten kun til en utvalgt sjakkskole pr landsdel, slik som
sjakkskolen på Bygdøy ved Oslo i juni.
Tidligere har det blitt for dyrt å invitere jentene fra Nord-Norge, men nå er flybilletter billigere og som i fjor
og forfjor ønsker vi en ekstra velkommen til jentene fra Nord-Norge.
Påmelding pr brev til Jenteutvalget i USF, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo, e-post sjakkfor@online.no
eller til Jenteutvalgets leder Bjørn K G Wold på bkwold@online.no
Med hilsen Jenteutvalget i USF v/ Bjørn K G Wold bkwold@online.no, Marte Egeland
marte_utenh@hotmail.com, og Ellisiv Reppen siffa86@hotmail.com , Ungdommens Sjakkforbund
Telefon: 22 15 12 41 Telefaks: 22 71 00 07

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeg regner med (jeg lover det ikke) å kunne delta på følgende av Jentebrigadens aktiviteter:
Treningshelg på Østlandet, våren 2009 på NTG/Bekkestua v/Oslo
Landsturneringen i Bergen sommeren 2009
Treningshelg på Sørlandet, høsten 2009
NM for ungdom fredag ettermiddag i NM-helgen høsten 2009
Turnering i Malmø, desember 2009
Denne påmeldingen kan sendes pr post til Sjakkontoret, Sandakerveien 24 D, 0473 Oslo eller epost sjakkfor@online.no eller bkwold@online.no

NB! Ikke send betaling ennå. Sjakkontoret sender regning på kr 1.500,- på vårparten

