Kære Skakspiller,
Covid 19 er på fremmarch igen, og Holstebro Skakklub har nu fundet ud af, hvordan vi kan holde gang i
klubben hen over efteråret. 
Vi har fået et skriv fra kommunen hvor blandt andet nedenstående står.

Dette betyder at vi må være 10 i hvert klasselokale, men ingen må gå fra lokale til lokale. Vi kan hermed i
princippet være op til 30 medlemmer per aften.
Trafik på gangen skal begrænses til toiletbesøg, bortset fra når man kommer og går. Mundbind bruges
overalt undtagen når man sidder ned.
Kaffe, The og snacks sættes ind i de lokaler der er aktivitet I, så man ikke skal ud af lokalet for at hente lidt
til ganen.
Hver aften vil en fra bestyrelsen informere om reglerne så vi undgår misforståelser. Det er Bestyrelsen som
er ansvarlig for at ovenstående overholdes, og som medlem hjælper du ved at overholde de fremsatte
regler.
Der er skak i morgen den 27/10, men der er ikke noget på programmet. Kig ned og få et parti skak hvis du
har lyst. Vi skulle lige have fundet ud af hvordan vi skulle forholde os til de nye restriktioner.
Kommer der mere end 10 bliver I bare delt op i to lokaler  Håber vi ses!
Ungdom:
Ungdom fortsætter som hidtil uden ændringer. Vi må stadig være op til 50 deltagere under 21 år, hvilket vi
ikke er 
Der er dog ikke skak i morgen den 27-10 da begge undervisere er forhindret i at komme.
Klubturnering:
Vi mangler to runder, og vi spiller i to lokaler. Turneringslederen Sigurd sender information ud til spillerene,
om hvilke lokaler de skal spille i for hver runde. Spillerne skal så gå direkte ind i den lokale der er anvist af
Sigurd.
Holdkampe:
2. Runde af Mesterhold er udsat til næste år. Holstebro Skakklub har mulighed for at afvikle B og C kampe,
da man kun er 8 spillere og en kampdommer. Så hjemmekampe kan afvikles hvis modstanderne ønsker at
spille. Spørgsmålet er om udekampe kan spilles. Jeg holder jer opdateret når jeg har været i dialog med
vores modstandere og 9HK.
Kalenderen:
Kalenderen på hjemmesiden er opdateret, men er vejledende da forholdene kan ændre sig. Vi holder den
opdateret og ændre i den når vi ved mere.
Der sendes ligeledes status mail ud.
https://holstebro-skakklub.dk/uf/30000_39999/33200/72c93f569d1d47c68cbf232907406614.pdf

Ny aktivitet Undervisning:
Vi har nogle aftner hvor der ikke sker så meget, dem vil vi bruge på at lave nogle undervisning. Holdet
finder ud af hvad vi kigger på, men det kan være åbning, midtspil, taktik, slutspil, psykologi osv
Man skal tilmelde sig til undervisning, og der er maks plads til 9 personer, og der er tilmelding til
undertegnede efter princippet Først til Mølle.
Undervisning behøver ikke være tirsdage, men kan også være andre dage. Send en mail, SMS, eller ring hvis
du er interesseret. Så finder vi ud af hvornår og hvordan undervisning kan komme på programmet.
Jeg tænker at det bliver fra kl 19-21:30 hvis det er en hverdag, eller en 3 timer hvis vi tager en
lørdag/søndag i brug.
Online Skak
I foråret/sommeren arrangerede Skive Skakklub online skak for medlemmer af 9. hovedkreds.
Dette kunne meget vel blive aktuelt igen.
Ovenstående restriktioner gælder foreløbig 4 uger frem.
Pas på jer selv og jeres omgangskreds.
Hilsen Henrik Sejersen

