Schackläger
i Eslövs scoutkårs stuga i Råröd vid Ringsjön
2-4 september 2022
Lägret är huvudsakligen öppet för ungdomar som är medlemmar i Eslövs schackklubb, En Passant
och SK Sandlöparen. Deltagarna ska vara på plats på fredagen mellan kl. 17 och 18 och hemfärd
sker på söndagen kl. 12. Alla kan vara med: från nybörjare till elit! Schackträningen sker i grupper
som delas in efter spelstyrka.

Program: Massor av schackträning. Schacktävlingar, korvgrillning, uteaktiviteter som fotboll,
brännboll, tipsrunda och kubb, möjlighet till bad med mera. Ledare från alla klubbarna medverkar.
OBS! Fredagen inleds med korvgrillning så man behöver inte ha ätit hemma innan man kommer!
Under lördagen kommer tidigare svenska juniormästaren Martin Jogstad stå för elitträning!

Anmälan: Du anmäler dig till lägret genom att maila raalann.j@gmail.com. Informera gärna även
om eventuella allergier, matpreferenser eller övrigt vi behöver veta. Antalet platser på lägret är
begränsat – det är ”först till kvarn” som gäller. Sista anmälningsdag är den 22 augusti.
Lägret är gratis för alla medlemmar i de tre arrangerande klubbarna!

Praktiskt: Deltagarna tar med sig liggunderlag eller luftmadrass, sovsäck, badkläder, handdukar,
toalettartiklar och samt övrigt som behövs för två dygn i naturmiljö. I det ingår lämpliga skor för
t.ex. fotboll/brännboll. OBS! Så kallade familjemadrasser är av utrymmesskäl inte tillåtna.

Godis: Det är tillåtet att ta med sig godis, men rimliga mängder! Dessutom ber vi er undvika
nötter av allergiskäl och chips och liknande som smular.

Mobiltelefoner: Man får ha med sig mobiler eller iPads MEN det är bara tillåtet att använda
dem vid vissa speciella tider under lägret. Bra om ni informerar barnen om detta i förväg!

Ledare: Daniel Jogstad och Roland Johansson är huvudledare vid lägret. Har ni några frågor så är
ni välkomna via mail (mailadress ovan) eller på tel. 0768-354429.

Välkomna!
Instruktioner för hur man hittar till lägret på nästa sida!

Vägbeskrivning: Ställ navigatorn på:
Google Maps (Android/iPhone/Web):
Scoutgård, Eslövs Scoutkår
Kartor/Maps (iPhone):
Råröd 137, Höör
I början av skogsvägen finns en träskylt:
Söderbackevägen
Parkeringsplats på vänster sida,
före en grind. Promenadvägen till
scoutstugan finns på andra sidan
stengärdet och är ca 150m längs sjön

