Att arrangera ett schackläger
Många schackledare hur stor betydelse det har att arrangera läger för att barn och ungdomars
schackintresse ska få fäste. Orsakerna är flera. Först och främst svetsar ett läger samman
barnen och ger dem känslan av att tillhöra en grupp och i förlängningen en förening. Här är
den en god social miljö nyckeln för att barn ska vilja spela schack och ett schackläger ska
givetvis vara en bra mix av att ha skoj och erbjuda möjlighet till fördjupning i schack.
Jag tror också att när en klubb anordnar ett läger ger det en bra möjlighet att lotsa in
föräldrar i klubbens verksamhet. Dels följer de föräldrar med som är mest intresserade och
dels hinner man talas vid, vilket inte är lätt när föräldrarna ska hämta barnen efter träningen i
veckorna.
Steg ett är förstås att viljan finns. Ni måste vara några stycken som bestämmer er för att
genomföra lägret. Ni kan också fundera på om lägret ska genomföras i samarbete med en
annan klubb i närheten. Därtill bör idén etableras hos några av föräldrarna för att stämma av
vilket intresse de tror finns och om de kan tänkas vara med och hjälpa till på något sätt.
Steg två handlar om god planering. De som tagit på sig att anordna lägret bör:
 Bestämma lägrets längd och omfattning.
 Budgetera intäkter och utgifter.
 Fastställa datum och kontrollera att kollision inte sker med andra schackevenemang.
 Boka lokal. (Lämpliga lokaler kan vara en scoutgård eller ett stort sommarställe.)
 Kontrollera kök och annan utrustning.
 Planera för vad som måste kompletteras till lokalen.
 Boka bräden, schackpjäser, schackklockor och demonstrationsbräden.
 Ta kontakt med de föräldrar som ni initialt dryftade idén med och få konfirmerat att de
ställer upp och hjälper till.
 Gör en arbetsuppdelning. Några uppgifter är att:
o Planera och ansvara för lägret.
o Köra barnen till och från lägret.
o Köra saker till och från lägret.
o Vara ledare för schackaktiviteterna.
o Vara ledare för utomhusaktiviteterna.
o Handla och laga mat.
o Vara ledare på den tid som inte är schemalagd.
 Ta fram en inbjudan till lägret som sätts upp på klubbens anslagstavla, läggs ut på nätet och
delas ut till alla som kan tänkas vilja delta. På inbjudan ska det stå när och var lägret hålls,
vad det kostar att delta, vad barnen ska ha med sig, ett sista datum för anmälan och en
vägbeskrivning.
 Informera barnen, deras föräldrar och klubbmedlemmar. Glöm inte att mun-till-munmetoden är den bästa av alla.
Gör ett lägerschema
Det vanligaste är att ett läger anordnas över en helg med start på fredagskvällen. För att barn,
och vuxna med för den delen, ska orka träna schack behövs det utomhusaktiviteter och
pauser. Nyckeln till en bra mix är ett lägerschema. T.ex. följande:
Fredag
17.00 – 17.30 Ankomst och incheckning.
17.30 – 18.00 Alla samlas. Barnen hälsas välkomna. Praktiska detaljer dryftas och en
presentation sker av grupper och ledare.

18.00 – 18.30 Middag.
18.30 – 20.00 Schackträning i respektive grupp.
20.00 – 21.30 Schacktävling.
23.00

TYSTNAD

Lördag
08.00 – 09.00 Frukost.
09.00 – 11.00 Alla samlas. En stjärngäst visar sina bästa knep och bästa partier.
11.00 – 12.00 Sportaktivitet – fotboll.
12.00 – 13.00 Lunch.
13.00 – 15.30 Schackinstruktion i respektive grupp.
15.30 – 16.00 Eftermiddagsfika.
16.00 – 17.00 Schackinstruktion i respektive grupp.
17.00 – 18.00 Middag.
18.00 – 19.00 Utomhusaktivitet – Tipspromenad.
19.00 – 20.00 Schacktävling.
20.00 – 22.00 Schackfest med filmvisning/lördagsgodis.
23.00

TYSTNAD

Söndag
08.00 – 09.00 Frukost.
09.00 – 11.00 Schackinstruktion i respektive grupp.
11.00 – 12.00 Utomhusaktivitet – Trekamp i dart, kasta bollar i spann och boule.
12.00 – 13.00 Lunch.
13.00 – 15.00 Schackinstruktion i respektive grupp.
15.00 – 15.45 Städning av grupprum och boende.
15.45 – 16.15 Alla samlas för avslutning och prisutdelning.
16.15 Hemfärd.

Om lägerschemat
Om många anmäler sig till lägret bör barnen delas upp i olika grupper. Precis som vid vanlig
träning rekommenderar jag MINST en ledare på åtta barn. Uppdelningen sker lämpligast efter
förmodad spelstyrka/ratingtal.
Förutom uppdelningen i grupper för schackträning föreslår jag också att man gör en
uppdelning i lag med jämn åldersfördelning som mål. Dessa lag tävlar under helgen mot
varandra i utomhusaktiviteterna och i schacktävlingen.
På sista dagens prisutdelning kan det delas ut priser till det lag som vinner lagtävlingen
samt individuella priser för de som hade flest rätt på tipspromenaden, de som tog flest poäng i
schacktävlingen och så vidare. Att få pris brukar uppskattas, därför är bästa möjliga utfall att
alla barn får minst ett, eller i alla fall ett diplom.

