
Verksamhetsplan för Lunds ASK 2023 

Lunds ASK strävar efter att under 2023 kunna bibehålla och ytterligare utveckla föreningens 

verksamheter i enlighet med värdegrund, stadgar och medlemmarnas intressen. 

Föreningen skall vara ansluten till Sveriges Schackförbund och Svenska Motions-

idrottsförbundet Korpen. Klubblokalen Schackhuset skall vara navet i den interna 

verksamheten, där ett schackbibliotek skall vara tillgängligt för medlemmar. Lokalen  

skall ha lämpliga och trivsamma inventarier för café, schackspel och administration.  

Aktiviteter ska beredas medlemmar i alla åldrar, från nybörjare till ”motionsspelare” och 

elitnivå. Schackskolan med ett 20-tal träningstider 6 dagar per vecka med en eller flera 

ledare skall under terminstid vara inkörsporten till verksamheten. På högre nivå skall 

gruppträning och individuell träning tillhandahållas. 

Bland klubbens interna turneringar ingår Lund Open (öppet Lundamästerskap), Lilla Lund 

Open, Lund Blitz Open (öppet Lundamästerskap), LASK Open (öppet klubbmästerskap), 

Lilla LASK Open och LASK Blitz Open (öppet Lundamästerskap). I mån av intresse 

anordnas Älgjakten, Silvertornet och Guldhästen anordnas för unga och lägre rankade 

spelare.  

LASK strävar efter att under 2023 för sjätte gången anordna klubbens stora internationella 

turnering, CellaVision Chess Cup. Målet är att nå ett startfält på 250-300 elit-, bredd- och 

ungdomsspelare.  

Utöver detta planerar LASK att under våren 2023 arrangera Skåneblixten (individuellt DM 

och lag-DM), Skåne Open (DM), Rolf Martens minnesturnering samt under hösten 2023 

Frans G Bengtssons minnesturnering och Tomas Carnstams minnesturnering. 

Dessutom planeras Mragel Open och Weekendturneringar under såväl vår som höst. 

LASK planerar att delta med 4-5 lag i Allsvenska serien. Målsättningen är att elitlaget skall 

placera sig på medaljplats. I Allskånska serien planeras att LASK deltar med 3-4 lag. På 

ungdomssidan planeras att LASK deltar med minst 3 lag i Skånes Schackförbunds 

ungdomsserier samt med minst ett lag i Kadettallsvenskan och Juniorallsvenskan.  

Klubben ska speciellt uppmuntra och stöda ungdomars deltagande i Skånes SF:s Grand 

Prix-tävlingar, till exempel Skånska skolmästerskapet, Skol-SM, Flick-SM, Skåne Open, 

Malmö Open, MSF Open, Västkustspelen, Caïssa Open, MASKen, Ålen samt Schackåttan. 

Klubben planerar att arrangera minst två schackläger varav ett under juli månad samt 

vara verksam vid arrangemang som Schackfyran, Västerdagen, Klostergårdsdagen, 

Kulturnatten och aktiviteter för flyktingar, särskilt ensamkommande flyktingbarn.  

Klubben skall verka för att uppmuntra medlemmarna att delta i fysiska aktiviteter, till 

exempel turneringar i fotboll, innebandy, padel samt långlöpning. 

Sociala sammankomster på Schackhuset som schackcafé, klubbkvällar, snabb- och 

blixtturneringar, våravslutning och julfest skall anordnas. Kurser, föredrag och temakvällar 

skall erbjudas i mån av intresse. Klubben skall verka för att flyktingar och ensamkommande 

flyktingbarn kan integreras i LASK:s verksamheter. 

Klubben skall erbjuda medlemmarna T-shirts, ”hoodies”, halsdukar, LASK-muggar etc med 

klubbens logotype till självkostnadspris eller mot prestation i form av träning och tävling. 

Klubbens hemsida www.lask.se skall fortlöpande informera om verksamheten. 

På klubbens valmöte i december och årsmöte i februari avhandlas klubbens gemensamma 

angelägenheter i enlighet med LASK:s stadgar. Den valda styrelsen är ansvarig för att 

klubbens verksamhet fortskrider enligt verksamhetsplan och budget. LASK skall förvalta 

Rolf Martens stipendiefond och Tomas Carnstams stipendiefond. 

LASK styrelse i december 2022 

 


