SCHACKLÄGER
18.7 - 21.7 2020
i Lomma
Välkommen till LASK:s och SSF:s sommarläger
på Lomma Scoutgård – nära Lund och Malmö!
Deltagare: Pojkar och flickor, i första hand födda 2004-2011, oavsett spelstyrka,
från alla delar av landet. Yngre deltagare kan vara med om vuxen följer med.
Plats: Lomma Scoutgård, Habovägen 2, 234 34 Lomma, belägen i Furet, ett
mysigt rekreationsområde nära havet, ca 11 km väster om Lund Centralstation och ca
17 km norr om Malmö Centralstation. Regionbuss har hållplats inom 300 m.
Tid: Lägret startar lördagen den 18 juli kl 12 och slutar tisdagen den 21 juli kl 12.
Ledare: Kvalificerade ledare, kökspersonal och instruktörer. Lägeransvarig IM Björn
Ahlander.
Planerade aktiviteter: Schackträning individuellt och i grupper, blixt, chock,
snabbturnering, idrotts- och friluftsaktiviteter – eventuellt även bad, golf, ridsport –
allt anpassat till deltagarna.
Webbanmälan till https://member.schack.se/turnering/2104/anmalan
senast 15 juni 2020. Därefter i mån av plats.
Ca 25 övernattande deltagare kan beredas plats. Först-till-kvarn-principen gäller.
Uppge namn, adress, telefonnummer, förälders namn, födelsedatum, eventuell
elorating, klubbtillhörighet, ankomsttid, önskemål om specialkost samt eventuellt
önskemål om hämtning och lämning vid Lunds järnvägsstation. Ange också beräknad
ankomsttid.
Deltagaravgiften 2 200 kr inkluderar logi 3 nätter, frukost, lunch, middag,
mellanmål, eventuell hämtning/lämning, schacklektioner, aktiviteter och priser. Vid
betalning senast 15 juni är avgiften 2 000 kr. Vid samtidig anmälan senast 15 juni
av fyra deltagare från samma klubb är avgiften 1 600 kr. LASK-medlem 1 600 kr.
Deltagarna medtager själva sovsäck eller täcke/lakan/kudde samt handdukar.
Deltagande sker på egen risk. Kontrollera hemförsäkring eller annat försäkringsskydd.
Bekräftelse och detaljerad information utsänds
omkring den 3 juli.
Anmälan är giltig när deltagaravgiften har inbetalts
till Lunds ASK:s bankgiro 422-3855 eller swishats
till 123 666 2035.
Anhöriga: Ett fåtal anhöriga, t ex föräldrar, kan beredas
plats. Avgift 1 000 kr om deltagaren kan bidra med tillsyn,
transport eller annan ledaruppgift.
Information och upplysningar:
www.lask.se samt via e-post till lager@lask.se
per telefon till IM Björn Ahlander, 073 – 834 2969.

