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NYHETSBREV LASK-JUNIORER SEPTEMBER 2018
Hej!
Här kommer höstens nyhetsbrev LASK-Junior. Gör som
över hundra 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.

29 ST LASKARE VAR MED I CELLAVISION
CHESS CUP DEN 3-5 AUGUSTI
Förutom de 29 st som spelade så hjälpte ytterligare ca
10 LASKare till att genomföra arrangemanget.

10-12 augusti spelades Kadettallsvenskans final i
Norrköping. LASKs glada gäng ovan var ett av sex finallag.

Alexei Shirov både delade segern och höll föredrag för
LASKs medlemmar.

SKOL-SM I LIDKÖPING 12-14 OKTOBER
Buss kommer att avgå från klubben kl 11.45 fredagen
den 12/10. Vill du vara med så ta kontakt med Björn
snarast!

KÖP HALSDUKEN!

Sommarlägret på Lomma scoutgård blev lyckat.
Utvärderingen visade mycket höga poäng på de flesta
punkterna. LASK tackar alla för visat intresse - vi hoppas
återkomma med ett nytt sommarläger nästa år.

GULDHÄSTEN STARTAR 11 OKTOBER
Pris för halsduk 130 kr. Eller träningspremie efter 25
gånger! Snygg och i skönt material. Perfekt som
present eller bruksplagg!

LEDARE
LASK har hela tiden en viss omsättning på
juniorledare. Är du intresserad av att ta någon timme i
veckan, så prata med någon i styrelsen!

TORSDAGARNA 11, 18 OCH 25 OKTOBER KL 1819.30 SPELAS GULDHÄSTEN. ALLA JUNIORER F-9
SOM HAR MINDRE ÄN 1300 I RATING KAN VARA
MED. TOTALT 3 TORSDAGAR!
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AVSLUTNING
Tisdagen den 18/12 kl 17.00 avslutar vi säsongen med bl a
prisutdelning i Guldhästen samt julavslutning på klubben.

MISSA INTE:

SIDA 2

Föräldramatch (Slå en förälder)
Torsdagen den 13/12 mellan kl 18 och
19. Barn mot vuxna –anmäl intresse till
schackskolan@lask.se. Vi behöver
föräldrar och vuxna!

SKÅNSKA SKOLMÄSTERSKAPET I
HELSINGBORG DEN 15
SEPTEMBER
Lördagen den 15 september spelas
skånska skolmästerskapet för juniorer i
Helsingborg. Vill du vara med så ta
kontakt med din schackledare. Även
föräldrar som kan köra behövs!

LASK vann både individuella SM (Hans t h)
och junior-SM (Kaan t v). Ovan ses de
tillsammans med CCC-vinnaren Alexei Shirov
(i mitten).

VAR MED I LILLA LUND OPEN!
PLANER FÖR 2018
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 HÖSTEN/VINTERN 2018
15 september Skånska Skol, Helsingborg
15 september Kulturnatten, Mårtenstorget
22-23 september, Mumien Open
2/10 – 4/12 LASK Open för vuxna+ungdomar
6/10 Ungdomsserien (samt 20/10 + 1/12)
11 oktober Guldhästen, första gången
12-14 oktober Skol-SM i Lidköping
18 oktober Guldhästen, andra gången

Lunds ASK
Trollebergsvägen 105
227 31 Lund
Tel – 046-121700
schackskolan@lask.se

Spelas fem onsdagar, från den 7 nov till
den 5 dec kl 18.00. Här får du chansen
att spela till dig ett ELO-tal om du inte
har ett redan. Läs mer på hemsidan!

25 oktober Guldhästen, tredje gången
30-31 oktober Caissa Open i Malmö
7/11 – 5/12 Lilla LASK Open, 5 onsdagar
23-25 november Mragel Open på klubben
13 december Föräldramatch!
18 december julavslutning
18-20 januari 2019 Flick-SM i Helsingborg
Mer info om arrangemangen hittas
på www.lask.se

Vi finns på webben:
Se oss på: http://www.lask.se

