
Nordic Chess School, Wasa SK och Stockholms SS inbjuder till 

 

Träningsläger inför Skol-SM  
 

Sverigefinska skolan, Fridhemsplan, lör / sön 5-6 oktober 
 

 
                                         Bilder  från schackträning på Sverigefinska skolan 

Skol-SM 2013 går av stapeln 11-13 oktober i Bromma. Tävlingen är både en breddtävling 

där nyfikna elever som precis lärt sig spela schack får sin första tävlingserfarenhet och 

kontakt med schackets fantastiska värld, samtidig som även de redan erfarna talangerna 

kämpar om de ädlaste medaljerna. Därför satsar vi i schackskolan lite extra det här året, 

med ett eget träningsläger helgen innan. De skolor vi samarbetar med, tävlar dessutom om 

en pokal som går till den skolan som har flest deltagare i Skol-SM! 

Schackskolan erbjuder professionell, trevlig, anpassad och utvecklande undervisning för 

barn och ungdom, med mängder av schack och roliga aktiviteter. 

 

Vem kan vara med: 

 

Träningslägret är till för unga 

schackspelare på alla nivåer, från den 

yngsta, absoluta nybörjare till 

skolans/klubbens starkaste talanger.  

Våra erfarna schacklärare anpassar 

undervisningen till de olika gruppernas 

nivåer och åldrar. 

Kort sagt: Alla är välkomna! 

 
 

 

 

Plats: 

Sverigefinska skolan i Stockholm, adress 

Fridhemsg 17-19 på Fridhemsplan.  

Det är enkelt att ta sig till skolan 

kommunalt, åk med t-banan till station 

Fridhemsplan, uppgång Drottningholms- 

vägen, eller ta buss. 

 
          

 



Schema och hämtning: 

 
 

   

Lördag 5 oktober: 

 

08.15 - 09.00: ankomst/informella 

aktiviteter/enklare frukost för de som vill 

Alla förälder är välkomna att stanna och 

prata med lederna tillsammans med barnen 

09.00 - 11.00 gruppindelning, träning 

11.00 - 12.00 Lunch (Pizza!) 

12.00 - 13.00 fysik aktivitet/uteaktiviteter 

13.00 - 14.30 gruppindelning, träning 

14.30 - 15.00 föredrag:  

”Hur bli en vinnare, och ha kul i Skol-SM” 

15.00  - 16.45 Träningsmatcher och 

informella aktiviteter 

 

 

 

 
Koncentration!..från ett tidigare Skol-SM 

 

 

Söndag 6 oktober: 

 

08.15 - 09.00: ankomst/informella 

aktiviteter/enklare frukost för de som vill 

09.00 - 11.00 gruppindelning, träning 

11.00 - 11.30 Lunch 

11.30 - 12.30 fysisk aktivitet/uteaktiviteter 

12.30 - 14.30 Träningsmatcher med klocka 

14.30 - 15.00 uppsummering-frågor & svar 

15.00 - 16.00 Tårtkalas, diplom & medaljer 

 Förälder är välkomna att delta i tårtkalaset 

16.00 -      Trevlig hemresa, vi ses under 

Skol-SM! 

 

 

 

Alla inomhusaktiviteter sker i skolan. När 

vi är utomhus kommer vi vara vid skolans 

lekplatser. Vi kommer att bl.a. spela 

fotboll, brännboll och ordna olika lekar. 

Den organiserande undervisningen börjar 

klockan 9.00. Efter uteaktiviteterna, har vi 

ett lättare program med olika 

turneringsaktiviteter & schacklekar. 

 

Efter kl 15.30 kan barnen bli hämtade 

närhelst ni önskar det, men senast 16.45. 

Bland de informella lördagsaktiviteterna 

från 15.00 finns blixtschack, chock etc. 

 

Vi kommer att ordna riktig lunch med 

sunda och populära rätter. Var snäll och 

meddela om specialkost önskas så ska vi 

ordna det, t.ex. en laktosfri eller vegetarisk 

kost. 

Alla deltagare får medalj och diplom.  

 

Ett detaljerat program mailas inför starten! 

 

 
 

Bild från tidigare träningsläger 

 

Grupperna: 

 

Deltagarna delas in i grupper på ca 10-12 

barn. Indelning baseras på både ålder och 

erfarenheter i schack. Om barnen gärna vill 

vara i en grupp med vänner, var snäll och 

meddela det vid anmälningen. Varje grupp 

får en erfaren och duktig ledare som har 

ansvaret för både undervisning och andra 

aktiviteter. Vi har även flera stödlärare som 

hjälper till. 



 
En framgångsrik spelare från Rödaberg i Skol-SM 

 

Ledarna: 

 

Ledarna för schackskolan är bland landets 

mest erfarna schacklärare för barn, med 

lång erfarenhet från undervisning på 

skolor, klubbar och tävlingar.  

 

Information och pris: 

Prisert för träningslägret är 650 kr. Detta 

inkluderar allt, all schack- undervisning 

och material, enklare frukost (frivillig för 

dem som kommer innan 9) 

lunch/mellanmål/tårtkalas, frukt & dryck. 

Om en deltagare har förhinder att vara med 

hela tiden någon av dagarna, går det 

självklart bra att vara ledig, bara ni 

meddelar oss. 

 

Anmälan & betalning: 

 

Skicka anmälan till info@nordicchess.com 

med namn på deltagaren, inklusive 

födelsedatum, skola, mobiltelefon till 

förälder samt även barnets (om han/hon 

har egen) Avgiften insätts på Sv 

Handelsbanken clnr 6126 konto 

294 000 992 (Ingvar Gundersen) märkt 

med ”TL13-barnets initialer” t ex TL13-EJ 

för Eva Jeppson.  Du kommer få en 

bekräftelse på att du har betalt. 

Obs: Vid anmälan, ange specialkost om så 

önskas och om barnet tar någon medicin 

eller har någon allergi som påverkar 

vistelsen på träningslägret. 

 
HAR DU FRÅGOR ELLER VILL ANMÄLA DITT BARN 

TILL SKOL-SM?                     

KONTAKTA OSS, SÅ HJÄLPAR VI DIG! 

 Inbjudan: http://www.wasa.schack.se/Inbjudan_Skol-

SM_2013.pdf ) 

 

 

Det är smart att anmäla så tidigt som 

möjligt då det snabbt kan bli fullt! 

 

Hjärtligt välkomna önskar 

Ingvar och resten 
av schackgänget 
För mera info & frågor kontakta ansv: 

 

 
Ingvar Gundersen:  

ingvar@nordicchess.com  

0707 194 985 
Ingvar- initiativtagara till träningslägret- ansvarar 

för Wasa SK´s nysatsning på juniorsidan, och 

jobbar dagligen som schacklärare i Nordic Chess 
School i olika innerstadsskolor. 

 

Övriga schacklärare är: 

 
 Kaj Engström  Grund - och 

förskolelärare, och en framgångsrik 

schackspelare från Norrland som nu 

 bor i Stockholm. Kaj är en erkänd 

              och populär schackpedagog      

 

 Simon, erfaren juniortränare för 

Sällskapet, fritidspedagog          
 

 Jan Peter, erfaren tränare och   

ansv. för Schack i skolan i Sth 

 

 Rasmus, erfaren tränare och      

kanske Sveriges bästa blixtspelare 

 

 David, juniorschacktränare,  

fritidsassistent                              

   

 Lasse, mångårig Wasaspelare     
erfaren juniortränare 

 Lars, mångårig tränare,          

       It konsult                                     

 

 Sten & Berndt, välkända  

från Sällskapet i många år                                             

 

mailto:info@nordicchess.com
http://www.wasa.schack.se/Inbjudan_Skol-SM_2013.pdf
http://www.wasa.schack.se/Inbjudan_Skol-SM_2013.pdf
mailto:ingvar@nordicchess.com

