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NYHETSBREV LASK-JUNIORER JAN 2016
Hej!
Här kommer årets första nyhetsbrev med en ny säsong
som ligger inför våra fötter. Över hundra LASKungdomar tränade schack någon gång under hösten
och flitigast av alla ungdomar var syskonen Otto och
Kajsa Rudblom, se bild. Som medlem i LASK får du
massor med tillfällen att spela och träna, kolla
hemsidan samt kalender längre ner.

Precis innan den populära julfesten i december
avslutades Guldhästen som vanns av Alexander Nord.
Fullständig
resultatlista
finns
på
http://www.lask.se/arkiv.asp?id=3435

LASK kommer att delta med ett lag i Nybörjarserien i
Bara den 6/2 samt 12/3 (fyramannalag). Lagledare är
Jan Johansson (Williams pappa). För att få vara med
får man inte ha spelat i klubb längre än ett år samt att
man måste vara född 1996 eller senare. Är du
intresserad så prata med Björn, Jan eller Daniel.

I Flick-SM i Malmö den 22-24/1 hade vi tre deltagare;
Julia Petersson, Alva Korner Westin samt Artemis
Kostakis. Alla tre tog strax under 50 % vilket får sägas
vara mycket bra med tanke på att detta var bland
deras första tävlingar utanför klubben. Snyggt jobbat!

Kajsa och Otto Rudblom. De tränade flitigast av alla
juniorer hösten 2015.

Glada LASKare I Flick-SM I Malmö den 22-24/1. F v
Alva, Artemis och Julia

NY HALSDUK UNDER FRAMTAGANDE!
SKÅNE OPEN 13-14/2

Coming soon! Pris 130 kr.
En ny halsduk kommer att börja säljas. Snygg och i
skönt matrial. Perfekt som present eller bruksplagg!

ALLA LASK-JUNIORER SOM VILL KAN VARA MED
GRATIS I SKÅNE OPEN (=DM) HELGEN DEN 13-14/2.
INBJUDAN M M HITTAR DU PÅ WWW.LASK.SE
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MALMÖ OPEN/MSF OPEN
DEN 15-17/12 2016
LASK var den klubb som hade flest deltagare i Malmö
Open/MSF Open, tävlingen som brukar kallas Sveriges
hårdaste schacktävling p g av det hårda programmet.
Totalt deltog 22 st LASKare varav 9 juniorer.
Bäst i Malmö Open placerade sig Daniel Semsecen på
5,5 poäng och en delad fjärdeplats och bästa LASKare i
MSF Open blev Hampus Bensryd också han på en delad
fjärdeplats med 5 poäng.

Föräldramöte
Torsdagen den 11/2 mellan kl 18 och 19.
Inget som på något vis är obligatoriskt
men trevligt om vi blir några stycken.

Lund Open
För de juniorer som önskar så spelas Lund
Open på tisdagar under våren med start
den 9/2. Tävlingen riktar sig till vuxna
och starkare juniorer.

Hampus, bästa LASKare i MSF Open.

PLANER FÖR VÅREN 2016
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:

Alexander Nord vann Guldhästen hösten 2015 knappt
före Walter Wäyrinen.

16-17 april Schack-8:an i Bara

MALMÖför
OPEN/MSF
Tävlingar
ungdomarOPEN
Våren 2016
DEN 15-17/12 2016

23-24 april Skollags-SM

3 februari Lundakvalet Schackfyran

Ej spikat datum i maj Konstcupen på Konsthallen

6-7 februari Ungdomsserie+nybörjarserie

4 juni Riksfinal Schackfyran i Västerås

13-14 februari Skåne Open (=DM) LASK
12-13 mars Ungdomsserie+nybörjarserie
19 mars Skånefinal Schackfyran
9-10 april Talangjaktsfinal i Göteborg

Lunds ASK
Trollebergsvägen 105
227 60 Llund
Tel – 046-121700
schackskolan@lask.se

Dessutom kommer vi under våren på lördagar att
arrangera både Blixt- och Snabbschacksmästerskap för
juniorerna. Missa inte heller föräldramötet torsdagen
den 11/2 kl 18.

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

