
Sveriges Schackförbunds skolkommitté bjuder in till 

 

TRÄNARSKOLAN 

STEG  1 
 

Kuggaviks kursgård den 24-25 augusti 2013 

 
Sveriges Schackförbunds skolkommitté inbjuder härmed till Tränarskolans steg 1. Kursen är 

väldigt givande för mindre erfarna tränare, men även den vane får nyttiga uppslag för sitt 

arbete. Ur innehållet: 

Inledning med tankarna bakom Tränarskolan 

Språk - att kommunicera med barnen 

Orientering i Sveriges Schackförbunds material Caïssas stege, om principerna bakom 

materialen och för schackträning 

Konkret genomgång av de mest grundläggande materialen. Vilka svårigheter finns det 

och hur övervinner man dem? 

Administrativa tips och grunder 

Att vara ledare för en grupp barn – hur får man barnen att trivas? 

Här får du nya träningsidéer till nybörjargrupper och kan diskutera träningsmetoder med 

andra. Visst låter det intressant! 

 

Start  Lördag 24 augusti före kl. 14.00 Ankomst, incheckning 

  kl. 14.30 Kursstart 

 

Avslutning Söndag 25 augusti kl. 14.00 

 

Kursplats Kuggaviks kursgård, Åsa, strax söder om Kungsbacka. Förläggning i 

dubbel- eller flerbäddsrum. Sänglinne och handduk medtages. 

 

Kursavgift Kursavgiften är 750 kronor, att insättas på postgirokonto 65 22 -7, 

Sveriges Schackförbund. Avgiften inkluderar kursmaterial och 

helpension (fika, middag, fika, frukost, lunch och fika) på kursgården. 

 

 Glöm inte att söka kursbidrag från hemkommunen! 

 

Anmälan Anmälan skall ske på medföljande anmälningsblankett, som skall vara 

Sveriges Schackförbund till handa senast den 19 augusti. Blanketten 

skickas till Sveriges Schackförbund, Kabelvägen 19, 602 10  

NORRKÖPING, eller via e-post till kansliet@schack.se . 

 

Bekräftelse Bekräftelse på anmälan och kursprogram sänds ut till deltagarna 

dagarna innan kursstart. 

 
 

VÄL MÖTT! 

mailto:kansliet@schack.se


Anmälningsblankett till Tränarskolan i Kuggavik 
 

Härmed anmäler jag mig till 

 Tränarskolans steg 1 den 24-25 augusti 2013 

 

 

 

Namn:  _______________________________________________________________ 

 

 

Gatuadress:  ___________________________________________________________ 

 

 

Postadress:  ______________________________  Telefonnummer:  ______________ 

 

 

E-post:  ______________________________________________________________ 

 

 

Klubb:  _________________________   Distrikt:  _____________________________ 

Anmälan skall vara Sveriges Schackförbund till handa senast den 19 augusti.  

  

 

 

Anmälningsblankett till Tränarskolan i Kuggavik 
 

Härmed anmäler jag mig till 

 Tränarskolans steg 1 den 24-25 augusti 2013 

 

 

Namn:  _______________________________________________________________ 

 

 

Gatuadress:  ___________________________________________________________ 

 

 

Postadress:  ______________________________  Telefonnummer:  ______________ 

 

 

E-post:  ______________________________________________________________ 

 

 

Klubb:  _________________________   Distrikt:  _____________________________ 

Anmälan skall vara Sveriges Schackförbund till handa senast den 19 augusti.  

 


