
Sveriges Schackförbunds utvecklingskommitté bjuder in till 
 
TRÄNARSKOLAN 

STEG  1 
 

Kuggaviks kursgård den 25-26 februari 2006 
 

Sveriges Schackförbunds utvecklingskommitté inbjuder härmed till Tränarskolans 
steg 1. Kursen är väldigt givande för mindre erfarna tränare. Även den vane får nyttiga 
uppslag för sitt arbete och en inblick i filosofin bakom Tränarskolan. 
 
Här kan du få nya träningsidéer till nybörjargrupper och diskutera träningsmetoder med andra. 
Du får kunskap om de grundläggande träningsmaterialen för ungdomar, lära dig om enkla 
tävlingsformer och råd om hur man leder och administrerar en barngrupp. Visst låter det 
intressant! 
 
Start  Lördag 25 feb. före kl. 17.00 Ankomst, incheckning 
  kl. 17.00 Middag 
  kl. 17.30 Kursstart 
 
Avslutning Söndag 26 feb. kl. 17.00 
 
Kursplats Kuggaviks kursgård, Åsa, strax söder om Kungsbacka. Förläggning i 

dubbel- eller flerbäddsrum. 
 
Kursavgift Kursavgiften är 600 kronor, att insättas på postgirokonto 65 22 -7, 

Sveriges Schackförbund. Avgiften inkluderar helpension (middag, 
fika, frukost, lunch och fika) på kursgården. 

 
 Glöm inte att söka kursbidrag från hemkommunen! 
 
Anmälan Anmälan skall ske telefonledes via din klubb till kursansvarige Mats 

Eriksson, tel. 031 - 24 47 45, eller via e-post mats.eriksson@schack.se  
senast söndagen den 19 februari. Anmälan skall omfatta namn, 
adress, postadress, telefon, e-post och klubb. Antalet platser är 
begränsat. 

 
Bekräftelse Bekräftelse på anmälan och kursprogram sänds ut till deltagarna 

dagarna innan kursstart. 
 
 

VÄL MÖTT! 



Sveriges Schackförbunds utvecklingskommitté bjuder in till 
 
TRÄNARSKOLAN 

STEG  2 
 

Kuggaviks kursgård den 25-26 februari 2006 
 

Sveriges Schackförbunds utvecklingskommitté inbjuder härmed till Tränarskolans 
steg 2. Kursen är en påbyggnad på steg 1 inom Tränarskolan och deltagare skall därför ha 
genomgått denna. 
 
Här får du tips om träningsidéer till nybörjargrupper och möjlighet att diskutera 
träningsmetoder med andra. Du får fördjupad kunskap om fler träningsmaterial för ungdomar, 
lära dig om fler tävlingsformer och råd om hur man varierar arbetet i en barngrupp. Visst är 
det något för dig!  
 
Start  Lördag 25 feb. före kl. 17.00 Ankomst, incheckning 
  kl. 17.00 Middag 
  kl. 17.30 Kursstart 
 
Avslutning Söndag 26 feb. kl. 17.00 
 
Kursplats Kuggaviks kursgård, Åsa, strax söder om Kungsbacka. Förläggning i 

dubbel- eller flerbäddsrum. 
 
Kursavgift Kursavgiften är 600 kronor, att insättas på postgirokonto 65 22 -7, 

Sveriges Schackförbund. Avgiften inkluderar helpension (middag, 
fika, frukost, lunch och fika) på kursgården. 

 
 Glöm inte att söka kursbidrag från hemkommunen! 
 
Anmälan Anmälan skall ske telefonledes via din klubb till kursansvarige Mats 

Eriksson, tel. 031 - 24 47 45, eller via e-post mats.eriksson@schack.se  
senast söndagen den 19 februari. Anmälan skall omfatta namn, 
adress, postadress, telefon, e-post och klubb. Antalet platser är 
begränsat. 

 
Bekräftelse Bekräftelse på anmälan och kursprogram sänds ut till deltagarna 

dagarna innan kursstart. 
 

VÄL MÖTT! 
 


