
 
 

LASK:s SCHACKSKOLA 
våren 2021 
Alla oavsett förkunskaper och spelstyrka  
är välkomna till LASK:s SCHACKSKOLA.  
 

Vårens verksamhet äger rum i SCHACKHUSET, 
Trollebergsvägen 105, Lund. Dessutom hålls tills 

vidare träning via internet.  
LASK är en klubb öppen för alla med ca 300  

medlemmar i åldern 5-85 år. 

 

Medlemmar i LASK kan gratis delta i valfritt antal träningstillfällen varje vecka. Dock 

är vissa tider reserverade för spelare av högre spelstyrka. Ytterligare information 

lämnas på LASK:s hemsida eller av LASK:s ungdomsansvarige IM Björn 

Ahlander –  eller 073 – 834 29 69. 

 

Nya medlemmar kan bli introduktionsmedlemmar och kan prova på att träna upp till 

tre gånger. Avgift 50 kr. Betalas kontant eller swishas till 123 666 2035. 

 

Den ordinarie medlemsavgiften inbetalas till LASK:s bankgiro 422-3855 eller swishas 

till 123 666 2035.  För 2021 betalar medlemmar födda 1957-1995 1 230 kr; 

pensionärsmedlemmar födda 1956 eller tidigare 1 080 kr; heltidsstuderande eller 

aktivt arbetssökande 880 kr och juniormedlemmar födda 1996 eller tidigare 1 130 kr. 

 

För våren 2021 betalar medlemmar födda 1957-1995 730 kr; pensionärsmedlemmar 

födda 1956 eller tidigare 630 kr; heltidsstuderande eller aktivt arbetssökande 490 kr 

och juniormedlemmar födda 1996 eller tidigare 670 kr. 

 

Medlemmar som betalat full helårsavgift 2020 betalar halv helårsavgift 2021. 

 

På grund av pandemin råder tills vidare begränsat öppethållande. 

Ungdomar födda 2005 eller senare kan träna i grupper om högst 8 deltagare. 

LASK:s corona-regler gäller.  

 

Migge Espinoza håller träning via internet två dagar per vecka.  

Lars Jägare visar hur du kommer gång på https://youtu.be/q8K3pPlMVPE 

 
 

Veckodag Start Nivå mm Ledare Övriga ledare / info 

MÅNDAGAR 19.00 Alla Migge Espinoza Internetträning Discord 

    https://discord.gg/6VNxHDH  

TISDAGAR 16.30 Nybörjare FM Martin Jogstad Endast ungdomar födda 2005- 

 17.30 Rat 1300+ FM Martin Jogstad Endast ungdomar födda 2005- 

ONSDAGAR 16.30 Alla Migge Espinoza Internetträning Discord 

    https://discord.gg/6VNxHDH  

TORSDAGAR 17.00 Nybörjare Migge Espinoza Endast ungdomar födda 2005- 

 18.00 Rating 1300+ Migge Espinoza Endast ungdomar födda 2005- 
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