Välkommen till Tjejlägret på Hålt Intagskyrkan
kursgård!
Deltagare: Flickor, födda 2003-2010, oavsett spelstyrka. För deltagare som går i
lågstadiet uppskattas om vuxen följer med.

Plats: Hålt Intagskyrkan kursgård (se vägbeskrivning på nedan)
Tid: Lägret startar måndagen 24 juni kl 13 och slutar onsdagen den 26 juni kl 12
Ledare: Kajsa Nilsson, Ylva Sixt och Johanna Nabbing.
Planerade aktiviteter: Schackträning individuellt och i grupper, blixt, chock,
snabb turnering, idrotts- och friluftsaktiviteter – eventuellt även bad – allt anpassat till
deltagarna.

Anmälan till flickschacket.goteborg@gmail.com senast 1 juni 2019. Därefter i mån
av plats.

Ca 25 övernattande deltagare kan beredas plats. Först-till-kvarn-principen gäller.
Uppge namn, adress, telefonnummer, förälders namn, födelsedatum, eventuell
elorating, klubbtillhörighet, om man klarar av att simma 200m, ankomsttid, önskemål
om specialkost. Ange också beräknad ankomsttid.

Deltagaravgiften: inkluderar logi 2 nätter, frukost, lunch, middag, mellanmål som
lagas på plats, schacklektioner, aktiviteter och priser. Vid betalning senast 1 juni är
avgiften 700 kr. Deltagarna medtager själva sovsäck eller täcke/lakan/kudde,
kåsa(koppa) samt handdukar. Bekräftelse och detaljerad information utsänds
omkring den 15 juni. Anmälan är giltig när deltagaravgiften har inbetalats till
Göteborgs SF PG 288443-5

Anhöriga: Ett fåtal anhöriga, t ex föräldrar, kan beredas plats. Avgift 800 kr om
deltagaren kan bidra med tillsyn, transport eller annan ledaruppgift. Information och
upplysningar: E-post till flickschacket.goteborg@gmail.com eller på telefon till
Johanna Nabbing, 0703513315.

Vägbeskrivning till Hålt – Intagskyrkan kursgård:
Kör E6:an mot Stenungsund. Vid Spekerödsmotet (där var Statoil och
Burger King hamburger kedja finns) svänger du av motorvägen och kör mot
Ucklum. Efter 500 m tar du av till höger. Där står det Svartedalen 7. Efter 7
km blir det grusväg och uppförsbacke.
Tag till vänster vid skylten Hålt 3. Efter 3 km har du ett gult hus till vänster
och Håltsjön till höger. Tag till höger. Det står Äggdalen på en liten skylt.
Efter 300 m kommer ett vitt hus med gröna fönster på vänster sida. Du
passerar det och kör rätt upp i skogen.
Tag nästa väg till vänster (efter 200 m). Det står en liten skylt
”Intagskyrkan” eller ”Hålt 184”.
Nu kör du tills du inte kommer längre – c:a 250 m. Du är framme vid
Intaget. VÄLKOMMEN!

