Invitasjon til

SJAKKLEIR FOR BARN OG UNGE
i alderen 8 - 16 år
under Sjakk NM 2013 (Landsturneringen)
på Radisson Blu Lillehammer Hotel
lørdag 29. juni – lørdag 6. juli
YES: Den populære sjakkleiren er tilbake under NM på Lillehammer til sommeren!

HVA ER SJAKKLEIREN UNDER NM?
- Et tilbud for barn og unge som deltar i mesterskapet (NM), enten de
kommer alene eller sammen med foresatte eller klubbkamerater.

- Deltagelse på sjakkleiren inkluderer startkontingenter i Landsturneringen (klasse miniputt, lilleputt, kadett eller begynner), NM i laglyn
med tidshandikap og NM i lynsjakk.

- Sjakk og mange andre aktiviteter i tillegg til selve deltagelsen i turneringene. Deltagerne får blant annet gjennomgått flere av NMpartiene sine og får tilbud om litt annen sjakktrening.

- Deltagerne har et eget rom til sjakk og andre aktiviteter på
NM-arenaen Radisson Blu Lillehammer Hotel.
- Ellers bading både inne og ute, fotballcup med små mål, minigolf,
”Sjokk” og forskjellig annet. Barna er generelt under tilsyn!
NB: Sjakkleirens åpningssamling med informasjon for deltagere og
foresatte er lørdag 29. juni kl 1400 – 1430, på NM-hotellet.

Flere aktiviteter vil foregå i den store, flotte
hagen rett utenfor NM-hotellet, som har
utendørs og innendørs svømmebasseng.

OPPHOLD, MAT OG PRISER:
Vi tilbyr tre forskjellige sjakkleir-pakker til deltagerne:
1) ”FULL PAKKE” som inneholder overnatting i leiligheter (a 6 personer) på Birkebeineren Hotel & Appartement, 5 - 6 minutters spasertur fra selve NM-hotellet, daglig middag (sjakkbuffé) på NM-hotellet
Radisson Blu Lillehammer Hotel og enkel frokost og kveldsmat i leilighetene på Birkebeineren.
Leirdeltagelse med ”full pakke” koster kr 3500. Begrenset plass!
NB: En foresatt i hver leilighet blir ansvarlig gruppeleder for overnatting og mat, og betaler bare kr 1600 som dekker middag (sjakkbuffé)
på hotellet hver dag. Ta kontakt!
Spesialpriser også for familiemedlemmer som ikke deltar i sjakkprogrammet. Begrenset plass. Ta kontakt snarest.
2) ”EGEN OVERNATTING” for leirdeltagere som selv er ansvarlig for
overnatting annet sted. Pris kr 1900 for sjakkleiren med aktiviteter,
startkontingenter og daglig middag (sjakkbuffé) på NM-hotellet.

Birkebeineren Hotel og Apartements der
mange av leirdeltagerne bor.

Sjakkleiren
arrangeres
med støtte fra
Ungdommens
Sjakkforbund
(USF).

3) ”HALVPENSJON PÅ HOTELLET” for leirdeltagere som allerede
har daglig sjakkbuffé inkludert i oppholdet. Total leirpris da kr 1200.

PÅMELDING TIL SJAKKLEIREN fortrinnsvis innen 15. mai 2013 til Øystein Brekke,
Norsk Sjakkforlag, på e-post: oeystei@online.no — Kontakt også på telefon 32 82 10 64.

