
 

 

 

 

                                   Limhmns Schackklubb 
 

 

 

                      Limhamns Schackklubb är en av Sveriges största schackklubbar, 

                      med verksamhet för alla åldrar och spelstyrka. 

                      Medlemsantalet är ca. 500 mellan ca. 6-85 år. 

                      Klubben deltar med 18 lag i senior- och ungdomsserien samt deltar 

                      flitigt i individuella tävlingar.  

                      Vårt juniorlag (under 20 år) har nyligen tagit i SM-guld, medan kadettlaget 

                      (under 16 år) tog SM-brons i augusti. 

                      Våra duktiga flickor hade fina resultat i skol-SM för flickor och  

                      i mitten av januari 2016 spelas tävlingen i Limhamns Folkets Hus. 

                      Klubben är inne i en bra period både på ungdoms- och seniorsidan. 

                      Limhamns SK är en aktiv klubb som har en god kamratanda över alla 

                      nivåer och åldrar.  

                      Du är välkommen att besöka vår verksamhet några gånger innan du  

                      blir medlem. VI SES!! 

 

          Verksamheten på våra klubblokaler           start den 24 augusti 2015  

          Måndagar:    18.15-21.00    Träningskväll för vuxna/ungdom     Vasagatan  9E 

          Tisdagar:      18.00-20.00    Juniorträning (8-17 år)                     Vasagatan 9E 

          Onsdagar: 18.00-19.30.   Miniorträning (7-13 år)                    V.Kalkbrottsgränd 19B 

          Torsdagar:    18.00-21.30    Veterankväll, 50 år och äldre            Vasagatan 9E 

          Fredagar:      18.00-21.00    Juniorträning (10-ca.25 år)                Vasagatan 9E 

          Lördagar:     10.00-13.00    Turneringar för miniorer 

          Söndagar:    10.00-15.00    Turneringar för seniorer och juniorer 

 

          Mer information om lagmatcher och turneringar kan du se i kalendern på 

          vår hemsida: www.limhamnssk.se 

          Där finns också dagens schackproblem (tre nivåer).  

 

          Klubblokaler: Vasagatan 9E                   tel: 15 04 17 (vardagar kl. 18-21) 

                                 V.Kalkbrottsgränd 19B    tel: 15 18 91 (onsdagar kl. 18.-20) 

 

           Medlemsavgifterna för verksamhetsåret  2015 – 2016 

           Seniorer         800:- /  år       födda 1990 eller tidigare 

           Juniorer          600:- /  år       födda 1991 – 2002 

           Miniorer         500:- /  år eller 300:-/termin  födda 2003 - 2007 

           Yngre miniorer 350:-/år eller 200:-/termin  födda 2008 - 2010 

           Club 64 sponsring, kontakta Johan Berntsen, tel: 150388 – dagtid 

           Klubbens plusgiro: 53 84 93 – 8 

           Postadress: c/o C.Holst, Sandegårdsg. 24B, 216 11  Malmö 

           Mailadress: conny.holst@hotmail.se 

 

           Om du vill ha mer information kontakta Conny Holst, ungdomsledare 

 

                    VÄLKOMNA!     

http://www.limhamnssk.se/

