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Tak til alle medlemmer og forældre for jeres aktive 
deltagelse her i foråret 2019. Vi havde jo en sjov 
afslutning med skak på Østervold.  
Vi ses igen i den nye sæson, hvor vi starter op tirs-
dag den 6. august. 

 
Sommerferien er oplagt til at hygge sig med skak! 
Find en skakkammerat at spille med! 
 
Er det dårlig vejr og har i adgang til Internettet, så 
er der flere muligheder. 

www.altomskak.dk - der er en helt ny hjemmeside 
under Dansk Skak Union, som vi jo er medlem af. 

lichess.org - Gratis og på dansk. 
Prøv under menupunktet ”Lær” at vælge 
”Taktikøvelser”. 

 
Hilsen Jannik, Claus og Leo 

 

Kalenderen for efteråret 2019 er nu tilgænge-
lig. Den vil løbende blive opdateret.  

I efterårsferien, uge 42, 12. til 20. oktober, 
vil klubben på en eller anden måde deltage i 
BørneKultur Ugen 2019 i Randers. 

I efterårferien er der også en skaklejr arran-
geret af Århus Skoleskak. Læs mere om Sahl 
Lejren på www.sahllejr.dk/.  Der kan søges 
tilskud til deltagelse i klubben. 

Nyhedsbrevet her bliver udgivet af Randers Skole-
skak, der er en del af Randers Skakklub, hvis for-
mål er at samle skakspillere i Randers by og omegn 
for derigennem at virke til skakspillets udvikling.  
 
Randers Skoleskak er også på Facebook. 

Klubben er medlem af  
Dansk Skak Union og Århus Skoleskak. 

Vi, Jannik,, Claus og Leo, er så småt begyndt at 
planlægge træning og aktiviteter i klubben for efter-
året. 

Hvor vi i starten blandt andet vil genopfriske Bron-
zespringeren. Dem der ikke har diplomet, vil få mu-
lighed for det. Der vil være mulighed for at få di-
plom i Sølvspringeren.  
Slutspilsteknik er en vigtig del af skakspillet! 

Jannik arbejder med skakåbninger til jer. 

Vi prioriterer turneringsskak højt i efteråret blandt 
andet med deltagelse i Grand Prix turneringer. 
Det vil også komme til at fremgå af træningen. 
 
Vi ses til den nye sæson 

w 

Slutspilsopgaverne i Bronzespringeren skal sidde på 
”rygraden” af en skakspiller!  
Hvid skal her her sætte sort mat med den rette tek-
nik. Hvad kaldes det træk som det hvide tårn her 
skal foretage ? 
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