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Välkomna till Sommarläger 2019! 

Måndag 17 juni till onsdag 19 juni arrangerar Trojanska Hästen ett sommarläger i Brinkskolans idrottshall 

(intill Erikslunds Bollplan). Ni är välkomna att lämna av era barn mellan 8.15 – 8.30 varje morgon. Vi 

avslutar dagarna kl. 15.00 och barnen ska hämtas innan 15.30.  

Måndagen vigs åt schackträning och schacklekar kombinerat med andra aktiviteter som bollspel, frisbee, 

sumobrottning och olika uteaktiviteter. 

På tisdagen kommer en av Sveriges bästa schackspelare till lägret - IM Jonathan Westerberg. Jonathan blev 

Internationell Mästare vid 20 års ålder och spelar i svenska landslaget som kom på elfte plats i OS 2018. 

Efter en liten intervju med Jonathan kommer han att utmana alla på en simultan. Han kommer också ge 

tips på hur man blir en duktig schackspelare.  

Sista dagen är en stor tävlingsdag! Det blir utmaningar och matcher med olika tidskontroller, samt en 

avslutande finalmatch för alla. I slutet av dagen har vi en prisutdelning där alla tilldelas ett diplom och en 

medalj för genomfört sommarläger 2019! 

Lunchen äter vi i Brinkskolan alla dagar. Mat serveras tillsammans med en salladsbuffé. På förmiddagen 

serveras frukt och på eftermiddagen frukt, mackor och dryck. 

Skicka anmälan till info@trojanskahasten.se med deltagarens namn och födelsedatum, eventuella allergier 

samt kontaktuppgifter till målsman. Avgiften 1.100 kronor sätts in på bankgiro 695-1297 (Trojanska 

Hästen). Glöm inte att uppge namn vid inbetalning! 

                                 
                  Joel Sjöstrand                                          Henrik Palmestig                               Fredrik Ljungheimer 

 

Hemlig gästföreläsare 



Schema 
 

Dag 1 

8.15 

Hallen öppnar, alla är välkomna! 

8.30 – 9.00  

Introduktion & motivation 

9. 00 – 10.00 

Träning 

10.00 – 10.30 

Uteaktivitet 

10-30 – 11.30 

Erikslundsmästerskapet i Chock! 

11.30 – 12.15 

Lunch 

 

12.15 – 13.15 

Träning 

13.15 – 14.00 

Fotbollsmatch 

14.00 – 15.00 

Träning 

15.00 - 15.30 Hämtning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 2 

8.15 

Hallen öppnar, alla är välkomna! 

8.30 – 8.45 

Introduktion för dagen 

8.45 – 9.45 

Träning 

9.45 – 10.15 

Uteaktivitet 

10.15 – 11.30 

Träning 

11.30 – 12.15 

Lunch 

 

12.15 – 12.45 

Problemlösning 

12.45 – 15.30 

Simultan med Jonathan 

Westerberg 

Joy och Joel går igenom partier 

Uteaktiviteter med Fredrik 

Fritt spel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 3 

8.15 

Hallen öppnar, alla är välkomna! 

8.30 – 8.45 

Introduktion för dagen 

8.45 – 10.15 

Blixtturnering i 8-mannagrupper 

10.15 – 11.30 

20-minutersturnering i 4-

mannagrupper 

Problemlösning med poäng 

11.30 – 12.15 

Lunch 

 

12.15 – 13.00 

20-minutersturnering fortsätter 

13.00 – 14.30 

45-minutersmatch duell! 

Genomgång av partier 

Problemlösning 

14.30 – 15.00 

Avslutning med diplom och 

medalj till alla! 

15.00 - 15.30 Hämtning 

 

 


