LASK-JUNIOR NYHETSBREV
Nyhetsbrev LASK-juniorer maj 2019

NYHETSBREV LASK-JUNIORER MAJ 2019
Hej!
Här kommer vårens 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.

LASK VANN SCHACKÅTTAN I BARA
LASK vann precis som 2018 även tävlingen 2019.
16-18 augusti spelas Kadettallsvenskans final i Mölnlycke.
LASKs kvalificerade sig i år igen precis som förra årets glada
gäng på bilden ovan.

På Kjells bild syns glada LASKare med priser i Bara.

LASK SVENSKA SENIORMÄSTARE
LASK vann elitserien 2018-2019. I laget spelade bla
Martin Jogstad och Kaan Kucuksari.

KÖP HALSDUKEN!

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!

Den 29/6-2/7 är det dags för det årliga sommarlägret. Även
i år blir det på Lomma scoutgård. Utvärderingen visade
mycket höga poäng på de flesta punkterna förra året. På
bilden syns förra årets deltagare.

GULDHÄSTEN VANNS AV LUKE LYNGSJÖ
GULDHÄSTEN SOM SPELAS 2 GÅNGER PER ÅR (1
GÅNG PÅ VÅREN OCH 1 GÅNG PÅ HÖSTEN), VANNS
VÅREN 2019 AV LUKE LYNGSJÖ. STORT GRATTIS!

LASK-JUNIOR NYHETSBREV

SIDA 2

AVSLUTNING
Onsdagen den 5/6 kl 17.00 avslutar vi säsongen med bl a
prisutdelning i Guldhästen, godis, varm korv samt brännboll.

OSCAR MORELL VANN KNATTE-SM I
ÖREBRO OCH LUDVIG FYRA I MINIORSM. GRATTIS!

Föräldramatch (Slå en förälder)
Torsdagen den 26/9 mellan kl 18 och 19.
Barn mot vuxna –anmäl intresse till
schackskolan@lask.se. Vi behöver
föräldrar och vuxna!

Den populära ungdomstävlingen Guldhästen
spelas en gång varje vår och en gång varje
höst.

PLANER FÖR 2019
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:

LILLA LUND OPEN!
Lilla Lund Open spelas också två gånger
per år (tävlingen heter Lilla LASK Open
på hösten). Här får du chansen att spela
till dig ett ELO-tal om du inte har ett
redan. Läs mer på hemsidan!

KALENDER VÅR/SOMMAR 2019
17-19 maj Mragel Open på klubben
22 maj sista ronden i Lilla Lund Open
5 juni Sommaravslutning
9 juni Martens Minnesturnering LASK
29/6-2/7 Ungdomsläger Lomma
5-14/7 SM i Eskilstuna
2-4 Augusti Cellavision Chess Cup

Qianru mot Hanna i ett spännande parti i Guldhästen.
Mer info om arrangemangen hittas
på www.lask.se

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

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

