
Limhamns Schackklubb                                                                                      
är en av Sveriges största schackklubbar,      

                                                   med verksamhet för alla åldrar och spelstyrka. Klubben har 

                                                   cirka 500 medlemmar och verksamheten sköts av Conny Holst 

                                                   med assistans flera av klubbens medlemmar.  

                                                   Våra schackskolor är enligt följande, för hösten 2015 och våren 2016. 

                                                   När man är medlem kan både deltaga på skolan och i klubblokalen på kvällstid. 

                                                   Prova gärna på 2-3 gånger, innan Ni blir medlem. Start den 31/8    

                                                                                                                 

                                                       Välkomna till en ny schacksäsong! 

                                                    OBS! Alla tider är cirka och det gäller även åldersgrupper. 

                                                   

              Måndagar:      13.30-14.30      Skolan på Ön (förskolan)   Bildsalen i källaren 

                                     14.30-15.30              -”-                                  - ” - 

                                     15.10-16.20             -”-                                   -”- 

              Tisdagar:        13.15-14.00      Geijerskolan (förskolan)      i  musiksalen  

                                     14.00-15.00              -” -        (klass 1-2)             -”-                        

                                     14.40-16.00               -”-        (klass 2-3)             -” -                                                                                  

                                     18.00-19.30      Klubblokalen ( 8-12 år)          Vasagatan 9E 

                                     18.30-20.30      Kadett/Juniorträning (10-20 år)      - ” - 

 

              Onsdagar: 13.00-13.50      Mellanhedsskolan  (förskolan) i matsalen   

                                     14.00-15.00            - ” -                  (klass 1-3)           - ” - 

14.40-15.50           -”-                     (klass 2-4)            - ” - 

18.00-19.40      Klubblokalen    ( 6-12 år)    V.Kalkbrottsgränd 19B    

  

               Torsdagar:     15.00-16.00      Karl Johansskolan                  i matsalen 8. 

                                     15.40-16.50             -”-                                       -”- 

 

               Fredagar:       13.30-14.30        Djupadalsskolan                   Biblioteket, huvudbyggnaden 

 14.30-15.50             -”-                         -”- 

                                     18.00-21.00      Juniorträning (12-25 år)    Vasagatan 9E 

 

               Information: kontakta Conny Holst, säkrast kvällstid efter kl. 19 på klubbens tel.nr. (se nedan) 

                                    eller via mail,conny.holst@hotmail.se 

                                    Vår hemsida: www.limhamnssk.se och här finns bl.a. 

                                    Dagens problem (tre nivåer) !?                                  

               

               Medlemsavgiften:   för schackskoleelever födda 2003 - 2007 

                                                  300:- / termin eller  500:- / helår 

                                                för kadetter/juniorer födda födda 1991-2002 är 

                                                  600:- / helår 

                                                för förskoleelver och årskurs 1 födda 2008 0ch 2009, 

                                                200:- hösten för 2015 och 350: för helåret (hösten -15+våren – 16) 

               Klubblokaler:           Vasagatan 9E                   tel:  150417  (vardagar kl. 18.00-20.30) 

                                                 V.Kalkbrottsgränd 19B   tel:  151891  (endast onsdagar kl. 18.00-19.30) 

               Klubbens plusgiro:   53 84 93 – 8 

               Postadress:  Limhamns SK, c/o Holst, Sandegårdsgatan 24 B, 216 11  LIMHAMN 

                                   

                                           VÄLKOMNA!! 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

klipp här 

               Var vänlig och fyll i denna talong och lämna / skicka till Conny Holst, Sandegårdsg. 24 B, 

               216 11 Limhamn, om du vill vara med i Limhamns SK schackskola.  OBS! (10 siffror för personnumret) 

 

               Namn:_____________________________________________Född:___- ____-____-_________ 

 

               Adress:____________________________________________Postnr:____________________ 

 

               Telefon:_____/___________________ Skola:__________________________________ 


