
Uke 40   , fra mandag 3. oktober til fredag 7. oktober, har vi sjakkleir i Oslo.

STED: Skøyen Skole, Monolitveien 6, 0375 Oslo (i samarbeid med Oslo Sjakkrets Ungdom).

PROGRAM
Mandag-torsdag:
08.30-09.00        Ankomst / uformelle aktiviteter
09.00-11.00        Gruppeundervisning
11.00-12.00        Lunsj og uteaktivitet 
12.00 -13.00       Fysiske sjakkaktiviteter
13.00-15.00        Sjakkspilling i gruppene
15.00-17.00        Ulike fellesaktiviteter

MAT
Alle måltider og all mat er gratis for alle deltagere mandag-torsdag. Vi setter fram enkel 
brødmat og pålegg, frukt og saft slik at alle kan forsyne seg når de vil. I tillegg kommer suppe, 
pølser og pizza.

Sjakkleir i høstferien
- få boltret deg med sjakkaktiviteter hele dagen!

- undervisning med erfarne instruktører - uteaktiviteter - sjakkspilling
- avsluttende 

turnering med 
premier

Fredag 7. oktober er det stor sjakkturnering for barn: Barnas Grand Prix. 
Det spilles 8 kamper med tenketid 15 min per spiller.
Turneringen spilles på Skøyen skole!
Oppmøte 8.30 - 09.00 
Premieutdeling 14.30, henting senest 15.15 Premier til alle!

PÅMELDING
Online på  www.sjakkevent.no. Påmeldingsfrist: 1. oktober

Spørsmål kan sendes til Simen Agdestein, e-post: simena@ntg.no

Det organiserte opplegget starter kl 09.00. 
Fram til kl 15.00 har vi fast opplegg med 
undervisning, gruppeturneringer og andre 
aktiviteter. Etter kl 15.00 kan barna bli 
hentet når foreldrene ønsker det, men 
senest kl 17.00.

PRIS
Leiren koster kr 1500,-. Dette inkluderer mat fra mandag til torsdag, premie, kursmateriell og 
deltakeravgift i fredagens sjakkturnering. 
NB: Fredag kan mat kjøpes i kantina, eller barna kan ha med matpakke.



Sjakkleir i høstferien
- få boltret deg med sjakkaktiviteter hele dagen!

GRUPPER
Målgrupper er primært barn fra 1.-7. klasse, men vi strekker oss gjerne både opp og ned i 
alder om andre skulle ønske å være med. Deltakerne deles inn i grupper på ca 12-14 barn. 
Inndelingen baseres på både alder og erfaring med sjakk. 
Hver gruppe får en dyktig og erfaren leder som har ansvaret både for undervisningen og 
andre aktiviteter.

Vi har en egen satsningsgruppe for de som 
allerede har spilt en del og som allerede 
har fått rating. 
Vi etablerer gjerne også en «supergruppe» 
for de over 1500 i rating forutsatt nok 
deltagere i denne kategorien.

PÅMELDING
Online på  www.sjakkevent.no. Påmeldingsfrist: 1. oktober      

Spørsmål kan sendes til Simen Agdestein, e-post: simena@ntg.no

VELKOMMEN! :-)

!


