Update 3. Maj
Hej
Bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen til august.
Vi har ligeledes udskudt Forårs EMT med 1 uge, da vi hermed starter efter den 21. maj hvor Corona
restriktioner er lempet yderligere.
Så er indbydelsen også åben en uge mere.
Bemærk at der allerede er 13 der har tilmeldt sig.
Vi troede ikke at vi kunne være på skolen den 22. Juni (uge25), men da det alligevel er muligt, kan vi starte
EMT 1 uge senere. J
Se indbydelse nedenunder.
Der bliver en aften med udsatte kampe, i tilfælde af at nogle bliver forhindret i at spille en aften.
Ingen ændringer vedrørende streetskak, og Gågade skak.

Udsendt 1. Maj
Hej Alle sammen
Jeg skriver til jer da Holstebro Skakklub åbner op igen ovenpå Corona nedlukning.
Jeg skriver både til aktive, nye potentielle, samt nogle af jer der tidligere har været medlemmer i håb om at
i kunne tænke jer at spille skak hen over sommeren.
Generalforsamling Tirsdag den 11. Maj
Der kommer en indbydelse ud meget snart.
Forårs EMT Møbler Cup over 5 runder startende Tirsdag den 18. Maj- sidste gang 16. Juni
Bestyrelsen har besluttet at gennemføre vores årlige forårs EMT turnering. Holstebro Skakklub tilbyder halv
pris til dens medlemmer, tidligere medlemmer , samt til nye potentielle medlemmer.
Holstebro Skakklub vil hermed kompenserer lidt for at vi ikke har fået så meget ud af vores
forårskontingent.
Jeg håber at rigtigt mange af jer tilmelder jer denne turnering, så vi kan få en god turnering her på
falderebet af forårssæsonen.
Vi håber at mange af jer nye også vil tilmelde jer, så der kan oprettes en nybegyndergruppe. Så er du ny, så
tøv ikke med at tilmelde dig,
Hvis du vil høre mere om turneringen kan du ringe /skrive til mig eller endnu bedre dukke op til
generalforsamlingen, hvor jeg kan fortælle lidt om konceptet.
Tilmelding på
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26779
til jer nye der ikke er oprettet, kan I tilmelde jer hos Sigurd, se vedhæftede indbydelse.
Streetskak
Vi vil hen over sommeren spille skak i gågaden på mulighedernes plads.
Torben Hellmund vil fra tid til anden sætte nogle brætter op og forsøge at få nogle af gågadens gæster til at
spille skak.

Her er i også velkommen, det gør jo ikke noget at der allerede sidder nogle ved brætterne. Vi vil oftest
sende en mail ud når der er streetskak.
Gågadeskak Turnering
Vi vil gentage sidste års succes med en gågade turnering som er udendørs hvis vejret tillader det. Ellers
spiller vi på Hotel Schaumburg.
Det bliver til August, men mere om det senere.
PS. Jeg håber du spiller med på vores EMT, meld dig gerne til med det samme, så er det lettere at få flere
medlemmer fra andre klubber med.
Husk der er halv pris for jer.
Vi ses
Hilsen Henrik

