Klub Info 2020-02-03
Jeg fremover poste klubnyheder på forsiden af vores hjemmeside, så vi alle lærer at bruge vores
hjemmeside mere aktivt.
Denne info mail kommer ind på hjemmesiden senere i aften.
Holstebro Skakklub har fået nyt A medlem.
Peter Heine Nielsen. Velkommen til Peter.
Han rykker ind på styrkelisten som Reserve foran Erling Høiberg, og han er spille berettiget til vores sidste
Holdkamp den 8/3.
Holstebro kommune har doneret 10.000 kr i støtte til Holstebro Skakklub. Støtten er givet til de skabe vi
købte til 16.000 kroner, da vi flyttede ind på Sønderlandsskolen.
Så stor tak til kommunen for støtten.
Jeg vil ligeledes lægge formandsberetningen og referat fra generalforsamlingen på forsiden af vores
hjemmeside. Så var du ikke til generalforsamlingen,
så synes jeg, at du skal læse formandsberetningen igennem. Der står en masse gode informationer, som du
måske ikke var klar over.
F.eks vores ungdomsarbejde, investeringer osv.
https://holstebro-skakklub.dk/
Jeg nævnte på Generalforsamlingen, at bestyrelsen ville komme med en plan for 2020 efter
Generalforsamlingen.
Bestyrelsen er godt i gang med at udarbejde plan og budget for det kommende år. Der vil komme en samlet
plan for bestyrelsen samt alle udvalgene (Kantine, Turnering, Sponsor, Ungdom, og Medie).
Planen for 2020 bliver sendt ud til medlemmer senest 15. Marts.
Skakprogram I morgen:
Ungdom:
Kl 15:15-16:15
Der vil være skak for vores unge spillere sammen med Sønderlandsskolens SFO afdeling
Her vil vi primært bruge Dansk Skoleskaks undervisningsmetode, hvor vi har fokus på de grundlæggende
teknikker
Kl 16:30-17:30
Her vil der være skak, hvor vi dykker lidt dybere ned i skakverdenen. Vi gør brug af Step metoden som er et
meget anderkendt hollandsk system som er brugt verden rundt til undervisning af børn.
I kan se mere her:
https://www.chess-steps.eu/home.php
Vi vil forsøge at tilpasse niveauet, så det passer til deltagernes styrke.
Voksen/Ungdom
Kl 18-18:45
Undervisning i Bondeslutspil
Jeg er ved at lave et ”lille kompendium” omkring bondeslutspil. Indtil videre har jeg 45 positioner vi kan
kigge på, så der er nok at tage fat på.
Hvis du ønsker at deltage i dette, så vær klar kl 18:00, så vi kan nå at gennemgå nogle øvelser, inden vi
stopper kl 18:45

Voksen:
Kl 19-?
Klub Turnering 2. Runde
Sigurd har meldt sig som ”Mentor”. Det vil sige at han sidder klar til at analysere dit parti fra
klubturneringen lige efter at du har spillet det.
Så udnyt dette, da man lærer meget af at få analyseret sit parti lige efter at man har spillet det.
Sigurd er dog på ferie de næste uger, så der sidder han ikke klar.
Er der andre der kunne tænke sig at være Mentor, så sig til! Vi kunne godt bruge nogle flere.
Hilsen
Henrik Sejersen

