REGIONSSAMLING I SJAKK
TIRSDAG 26. JUNI – TORSDAG 28. JUNI

FM Trygve Dahl og GM Mihajlo Stojanovic kommer
direkte fra Silver Lake Open til Regionssamlinga.

• Sjakksamling for interesserte på alle nivå. NM-trening, eget opplegg
(Sjakkleir) for nybegynnere, trening for voksne på kveldstid, turneringer
og sosialt med felles måltider.
• Innholdsrike dager fullspekket med sjakk hvor trenerne har fokus på
spilleglede og spillestyrke.

• Sportslig ansvarlig for samlinga er Stormester Mihajlo Stojanovic med erfaring som landslagtrener for en
rekke nasjoner. Han har deltatt som trener og spiller i flere olympiader og verdensmesterskap i sjakk.
• Vi er tre trenere som skal sørge for at alle deltakere får godt utbytte av samlinga og en som ordner med
måltider :)
Program dagtid
Tirsdag til torsdag
08.00 – 09.00: Frokost
09.00 – 11.00: Trening inndelt i grupper
11.00 – 11.45: Lunsj
11.45 – 13.45: Turnering
13.45 – 14.00: Frukt/drikke
14.00 – 16.00: Trening inndelt i grupper
16.00 – 17.00: Middag

Program kveldstid
Tirsdag
17.00 – 21.00: GM-samling for spillere over 2000 i
rating.
17.00 – 20.30: 9 runder FIDE-ratet lynturnering
Onsdag
17.00 – 21.00: GM-samling åpen for alle voksne
klubbspillere
Torsdag
17.00 – 21.00: 5 runder FIDE-ratet hurtigturnering

Overnatting
De som ønsker kan overnatte gratis på Menighetshuset sammen med foresatt. Ta med madrass og sovepose. Nærmeste hotell er Scandic Hell som
ligger 20 minutter spasertur fra treningslokalene.
Ankomst/treningslokaler
Vi er behjelpelige med transport til og fra buss/tog/fly, det er også mulig å ta buss fra Trondheim nesten helt fram. Lånke Menighetshus ligger like ved
Lånke Kirke i Stjørdal hvor det er gratis parkering.
Måltider
Gratis for deltakere og medreisende. Ved påmelding må det opplyses om hvem som ønsker frokost og middag.
For hvem
Alle sjakkinteresserte kan delta, gruppene deles inn etter alder og nivå. (Altså ikke vær bekymret for nivå hverken den ene eller andre veien!) For noen
og spesielt nye spillere/sjakkinteresserte kan det være mye med tre dager. Derfor åpner vi for at det går an å delta kun en dag og da først og fremst
tirsdag. De yngste må ha med foresatt/reiseleder ved overnatting.
Pris dagtid
1650 kroner per deltaker og 50% i søskenmoderasjon. Kun en dag 650 kroner. De som er med på dagtid deltar gratis på lynsjakk tirsdag kveld og
hurtigsjakk torsdag kveld.
Pris kveldstid
GM-samling for voksne på kveldstid koster 350 kroner per deltaker.
For instruktører/sjakktrenere/lokallagsledere
Sjakkinstruktører som ønsker erfaring har anledning til å bli med på samlinga for å lære av Mihajlo Stojanovic. Ta kontakt hvis dette er av interesse.
Påmelding og betaling
Påmelding til Torbjørn Dahl per epost: t76dahl@gmail.com eller mobil: 98209370. Betaling til Trøndelag Sjakkskole sin konto: 15034172991.

kqrlnp VELKOMMEN!

KQRLNP

