
 

LASK-JUNIOR NYHETSBREV 

Hej! 

Här kommer det första numret av LASK-Junior 

Nyhetsbrev. Tanken är att vi på ett enkelt sätt, 1-2 

gånger per säsong, skall informera juniorer och 

föräldrar om vad som sker och vad som är på gång 

framöver. 

Nu går höstsäsongen 2015 mot sitt slut och då vill vi 

också passa på att tacka alla trevliga och duktiga 

juniorer samt deras hjälpsamma föräldrar för den 

gångna säsongen. En säsong där många juniorer varit 

aktiva i det rika utbud av tävlingar och träningar som 

man får tillgång till som medlem i LASK. Nämnas kan 

bl a vår egen tävling Cellavision Cup som vi arrangerar 

tillsammans med vår sponosr Cellavision (ett 

börsföretag vars kärnverksamhet är att förse 

laboratorier med utrustning för blodanalys). 

 

Andra tävlingar som våra ungdomar spelat är bl a 

Masken/Ålen i Malmö (20 deltagare från LASK), 

Juniorallsvenskan i Stockholm (2 lag/10 juniorer från 

klubben), Västkustspelen (3 st men2 klassvinnare),  

LASK-Open och ungdomsserierna där vi deltar med 4 

lag. Till säsongen 2016/17 tänker vi utöka med ett lag 

till sammanlagt 5 lag, så om du känner för att vara 

lagledare så hör av dig till t ex Daniel eller Björn. Vi 

behöver också en lagledare/chaufför till 

Nybörjarserien i Bara den 6-7/2 samt 12-13/3. 

 

Vi har även haft en ungdomsledarträff där vi dragit 

upp riktlinjerna inför våren och vi avslutar säsongen 

med en julfest den 16/12 kl 17.00 med bl a jultomte, 

tipsrunda, julklappsbyte (man tar med sig en julklapp 

för 20-30 kr och får förhoppningsvis med sig en annan 

än den man själv gav med sig hem) samt varm korv.  

Efter julfesten håller de vuxna valmöte kl 19. Väl mött 

på både julfest och valmöte! 

                                 

 

Nyhetsbrev LASK-juniorer december 2015 

NYHETSBREV LASK-JUNIORER DEC 2015 

MISSA INTE JULFESTEN DEN 16/12 KL 17! 

VÄSTKUSTSPELEN 21/11-2015 

LUDVIG MORELL VANN KLASS F (FÖDDA 07 OCH 

TIDIGARE) MED 6/6. PEJA PERSON KOM 5A I KLASS 

E (05-06) MED 4/6 OCH HAMPUS BENSRYD VANN 

KLASS D (03-04) MED 6/6. STRÅLANDE RESULTAT 

AV ALLA TRE! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Framgångsrika LASKare i Västkustspelen. Ludvig, 
Hampus och Peja. Foto: Adam Morell 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LASK deltog med två lag i Juniorallsvenskan som 
spelades i Stockholm på anrika SK Rockadens lokaler i 
Hägerstensåsens medborgarhus. Lagen placerade sig 
ungefär som förväntat på 7:e respektive 14:e plats av 
totalt 20 startande lag. Reseledare/lagledare var 
LASK:s ungdomsansvarige Björn Ahlander. 

Ungdomarna som var med var i rankingordning 
(resultat inom parentes): Jedrzej Szumniak (2,5/6), 
Aditya Subramanian (5,5/6), Mihai Tudor (4/6), 
Mattias Akke (2/4), Sixten Rosager (1,5/5), Hampus 
Bensryd (2/6), Alexander Nord (2,5/5), Ludvig Morell 
(2/5), Walter Wäyrynen (3/5). 

Förstalaget hade lite otur i lottningen och fick möta 
alla de tre främst placerade lagen (av totalt 6 ronder). 
Med lite flyt och bättre lottning hade slutplaceringen 
blivit betydligt bättre än sjua. De flesta bodde på 
grupplogi (sovsäck, liggunderlag/luftmadrass) och det 
gick bra. Det var ju bara en natt det handlade om. På 
hemresan drabbades vi av en kraftig försening på 

grund av stormen Gorm och ett tag såg det ut som vi 
skulle få stanna hela natten i Hässleholm. Lyckligtvis 
kunde tåget till sist köra vidare och vi var hemma i 
Lund vid ca 02.30 på natten mellan söndag och 
måndag. 

Samtliga ungdomar visade ett brinnande intresse för 
schack och ett mycket gott uppförande och det var 
härligt att få följa med. Nästa år gör vi ett nytt försök 
att kvalificera oss för Juniorallsvenskans finrum, dvs 
division 1, och framför allt har vi starka lag i 
Kadettallsvenskan. 

 

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: 

 

Tävlingar för ungdomar Våren 2016 

23-24 januari Flick-SM i Malmö 

3 februari Lundakvalet Schackfyran 

6-7 februari Ungdomsserie+nybörjarserie 

13-14 februari DM LASK 

12-13 mars Ungdomsserie+nybörjarserie 

19 mars Skånefinal Schackfyran 

9-10 april Talangjaktsfinal i Göteborg 

16-17 april Schack-8:an i Bara 

23-24 april Skollags-SM 

Ej spikat datum i maj Konstcupen på Konsthallen 

4 juni Riksfinal Schackfyran i Västerås 

 

Dessutom kommer vi under våren på lördagar att 

arrangera både Blixt- och Snabbschacksmästerskap för 

juniorerna. Även ett föräldrarmöte är planerat att 

hållas. Datum kommer. 

 

 

PLANER FÖR VÅREN 2016 

Walter, Ludvig, Alexander och Hampus i 

Juniorallsvenskan. Foto: Anja Morell 

Lunds ASK     

Trollebergsvägen 105 

227 60 Llund 

Tel – 046-121700 

schackskolan@lask.se 

 

Vi finns på webben: 

Se oss på: http://www.lask.se 
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JUNIORALLSVENSKAN I STOCKHOLM DEN 

28-29/11 

http://www.lask.se/

