Kære medlem af Holstebro Skakklub,
Jeg håber du nyder sommeren og eventuelt har ferie.
Sommeren er godt i gang og Holstebro skakklub plejer at holde pause.
I år er det lidt anderledes, Corona epidemien har skubbet lidt på for at tænke
anderledes.
Holstebro Skakklub har igangsat flere nye spændende aktiviteter i år, og jeg håber at
I har lyst til at deltage.
Velkommen til alle de nye medlemmer.
Lad os starte med sommerens bedste nyhed.
Holstebro Skakklub har deltaget i en hvervekampagne som var arrangeret af
hovedkredsen.
Dette har resulteret i at klubben har fået 12 nye medlemmer hen over sommeren.
Hurra for dette.
Det er med stor gælde at jeg kan byde jer alle velkommen i klubben.
Jonas Bové forlader os desværre, da han skal læse videre i Vejle. Håber vi ser dig ind
imellem, og at du kan trække nogle spillere fra Vejle til Holstebro når vi har
turneringer. 
Gågade turnering
Holstebro Skakklub genopliver Gågade skak, som også var en tradition for mange år
siden.
Lørdag den 29. August indtager vi Rådhuspladsen og spiller en hurtigskak turnering
over 5 runde med 20 minutters betænkningstid.
Skynd jer at tilmelde jer til turneringen, jeg tror der bliver rift om pladserne. Meld
dig gerne med det samme, det ser godt ud hvis der er mange der er tilmeldt.
(skulle du senere hen blive forhindret kan du jo blot melde fra igen)
Tilmelding til Dennis, Sigurd eller på DSU.
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26505
Der er rigtig gode præmier, og præmierne er ca 1.5 gange indsatsen som er på 100
kr.
Til alle jer nye, bare tilmeld jer, der bliver også en gruppe for nybegyndere, så I også
har en chance for at vinde noget. 

Vi arbejder i øjeblikket på at skaffe sponsorer, og vi har allerede fået tilsagn fra flere.
Mere om dette når vi har det hele på plads.
Streetskak
Torben Hellmund har været den store initiativtager til at få startet ”Street skak” på
”Mulighedernes plads” midt på gågaden lige ved siden af Grædemuren.
Vi spiller i morgen, mandag den 20/7 kl 10. Kig forbi til et spil skak, og vær med til at
øge interessen for skak.
Holstebro Skakklub bruger dette nye initiativ til at hverve nye medlemmer, og få
spillet lidt skak hen over sommeren.
Vi har fået sponseret 10 sæt skakspil i plastik, et havesæt, 2 roll ups, 300 foldere. Alt
dette har Holstebro kommune sponseret. Se vedhæftede billeder.
Vi vil spille Steetskak flere gange hen over sommeren, når vejret tillader det. Håber
vi ses engang imellem til ”lidt for sjov” skak på gågaden.
Vi har ingen faste tider i kalenderen, da det er når vi har lyst, men jeg vil udsende en
mail fremover når vi spiller.
Du kan også sende en mail til Torben Hellmund eller mig hvis du har lyst til at være
med til at arrangere/deltage i streetskak engang imellem, så kan du være med til at
bestemme hvornår vi spiller.
Jo flere der gør dette, jo oftere kan vi spille Street skak.

Spar Tvis er ny sponsor
Det er med stor glæde at jeg kan annoncere, at vi har fået en ny sponsor.
Spar Tvis giver 10 % af det køb som klubbens medlemmer køber hos Spar Tvis
( dog ikke spil + tobak + frimærker )
Spar Tvis har ofte gode tilbud som er værd at gå efter. Så lav nogle af dine indkøb i
Spar Tvis og støt hermed Holstebro Skakklub.
Som dokumentation skal fremlægges boner som afleveres i vores
klubkasse/kantinekasse. Så vil kasseren sørge for at afregne med Spar Tvis.
Eksempel:
Du køber varer for 300 kr, du afleverer bonen i klubkassen, og kasseren opkræver
10%=30 kr som går lige ned i vores klubkasse. Du har hermed støttet klubben med
30 kroner.
Vi håber at rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at handle i Tvis Spar.
Afslutning af forårsturneringen og Vestjysk Grandprix
Vi vil afslutte forårsturnering i August måned, så vi starter op lidt tidligere end
normalt.
Vi er ved at lægge sidste hånd på kalenderen, og jeg vil snart udsende den nye
kalender til jer, så i kan planlægge August måned og efteråret.
Indtil videre kan I reservere Tirsdage til Skak samt den 29. August til Gågade
turneringen.
God sommer Hilsen Henrik Sejersen

