
 

LASK-JUNIOR NYHETSBREV 

Hej! 

Här kommer årets första nyhetsbrev mitt i säsongen. 

Gör som över etthundra andra LASK-ungdomar och 

träna schack med LASK! Som medlem i LASK får du 

massor med tillfällen att spela och träna, kolla 

hemsidan samt kalender längre ner. 

 

HAMPUS BENSRYD I VINNARTAGEN! 

Hampus Bensryd har haft en fin period sen i julas med 

segrar i både MSF Open och Skåne Open. Dessutom tog 

han 12/12 poäng i det LASK-lag som vann skånska 

blixtmästerskapet för lag samt att han blev individuell 

mästare för skånska kadetter i blixt. Grattis! 

SOMMARLÄGER 

LASK kommer att arrangera sommarläger i år igen. 

Boka in vecka 25 redan nu (vi slutar innan 

midsommarafton). Vi återkommer med exakta datum 

och plats så fort det är klart! 

 

KÖP HALSDUKEN! 
 

 

Pris för halsduk 130 kr. Eller träningspremie efter 25 

gånger! Snygg och i skönt material. Perfekt som 

present eller bruksplagg! 

 

INNEBANDY! 
LASK har ett lag i korpserien i innebandy som brukar 

spela på måndagar. Är du intresserad och är äldre än 

15 år så tala med din juniorledare! 

 

                                   

 

Nyhetsbrev LASK-juniorer februari  2017 

NYHETSBREV LASK-JUNIORER FEBRUARI 2017 

GULDHÄSTEN STARTAR 4 MAJ 

UNDER MAJ MÅNAD PÅ TORSDAGAR KL 18-19.30 

SPELAS GULDHÄSTEN. ALLA JUNIORER SOM VILL 

FÅR VARA MED. FINALSPEL (SISTA GÅNGEN) ÄR 

DEN 1:A JUNI. 

 
 

Hampus Bensryd dominerar. 
 

 
 
 

CELLAVISION CHESS CUP 

Tack alla LASKare som antingen spelade eller hjälpte 

till med LASKs flaggskeppstävling Cellavision Chess 

Cup 5-7/8! 

 
 

 

 
 

Glada lägerdeltagare på sommarlägret 2016 



  

 

AVSLUTNING 
Den 6/6 kl 17.00 avslutar vi säsongen med bl a prisutdelning   

i Guldhästen och brännboll. Hoppas vi får fint väder! 

 

KAAN RANKAD SJUA I VÄRLDEN! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                               

 

                                                           

 
 
13-årige Kaan Küçüksari, till höger på bilden, är nu rankad som nr 
7 i världen bland de som är lika gamla som honom. På bilden syns 
han tillsammans med tränaren David Lundberg. 

 

 

 

 

 

 MALMÖ OPEN/MSF OPEN 

 DEN 15-17/12 2016 
 

Det bästa tipsen om du vill hålla dig uppdaterad om 

vad det finns för aktiviteter framöver är att kolla på 

www.lask.se samt bordet med tävlingsinformation på 

klubben eller att fråga någon av våra ca 10 

ungdomsledare. Förutom att vi håller öppet 6 dagar i 

veckan så kommer nedanstående att arrangeras: 

 

KALENDER – 2016-17 

4 mars Skollags-DM i Södra Sandby 

11 mars Avslutning Ungdomsserierna i Dalby 

6 april Chocktävling 

8 april snabbschack-SM för knattar och miniorer i Lund 

13 april Chocktävling 

27 april – Match mot föräldrar! 

29 april Schackåttan i Bara 

4 maj Guldhästen, första gången 

11 maj Guldhästen, andra gången 

13-14 maj Kval Kadettallsvenskan Lund 

18 maj Guldhästen, tredje gången 

20-21 maj GP-final ungdom Limhamn 

1 juni Guldhästen, sista gången - finalspel 

6 juni avslutning, kubb och brännboll Schackskolan 

17-21 juni LASKs schackläger (prel) 

Mer info om arrangemangen hittas  

på www.lask.se 

 

PLANER FÖR VÅREN 2017 

Lunds ASK     

Trollebergsvägen 105 

227 31 Lund 

Tel – 046-121700 

schackskolan@lask.se 

 

Vi finns på webben: 

Se oss på: http://www.lask.se 

LASK-JUNIOR NYHETSBREV           SIDA 2 

Föräldramatch (Slå en förälder) 
Torsdagen den 27/4 mellan kl 18 och 19. 

Barn mot vuxna –anmäl intresse till 

schackskolan@lask.se. Vi behöver 

föräldrar! 

 
Koncentrerade juniorledare, Justus och Mattias,  i 

Juniorallsvenskan för LASK. 
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