Schacksällskapet Manhem
bjuder in alla hemmaspelare till

kursen ”Ny i schacket”
Schacksällskapet Manhem erbjuder alla vuxna hemmaspelare att delta i schackutbildning. Vi har genomfört
dessa kurser ett flertal gånger med mycket gott resultat och syftet är att ta vara på den spelnyfikenhet som finns
hos vuxna. Vi uppmanar dig; Håll hjärnan i schack!

Du erbjuds fyra spännande aktiviteter/medlemskap i vårt Introduktionspaket:


En schackkurs för vuxna hemmaspelare som startar torsdagen den 27 augusti och som fortsätter de fem
torsdagarna därpå. Tiden varje gång är mellan 19.00 och 21.00. I utbildningen ingår bl.a. ett test, kort
schackhistorik, regler, knep för att vinna pjäser, litet om grunderna för strategi i schack och hur det går till
att spela tävlingspartier. Vid dessa kvällar kommer du att handledas av en erfaren tävlingsspelare.



I Introduktionspaketet ingår även medlemskap i vår klubb för året 2020-2021 och avgift till
riksförbundet.



Efter kursen får du chans/möjlighet att testa dina nyvunna kunskaper i klubbens välfyllda
klubbmästerskap för mindre erfarna spelare – Lilla KM. Det spelas under tisdagarna med start tisdagen
den 22 september. Startavgiften för Lilla KM ingår i Introduktionspaketet.



Du har nu även möjlighet att deltaga i alla andra tävlingar fram till september månad 2021. Andra
intressanta aktiviteter kan t.ex. vara att några av våra medlemmar berättar om historiska turneringar och
visar praktiska och spännande partier från förr. Allt går i SS Manhems klubblokal på Vegagatan 20.

Introduktionspaketets avgift är endast 400 kronor. Kursavgiften erläggs vid kursstart. Lägg märke till att vår
ordinarie medlemsavgift för fullbetalande är 600 kronor per år och att startavgiften i klubbturneringen i vanliga
fall ligger på 250 kronor. Det blir aldrig billigare att pröva på organiserat schack!

När kursen är slut kommer alla som deltagit och fullföljt utbildningen att få ett ratingtal. Detta tal är en
fingervisning om vilken spelstyrka man förväntas ha - ett slags schackets golfhandicap. Man blir i samma
stund licensierad schackspelare och får möjlighet att delta i andra tävlingar.

Schacksällskapet Manhem bildades 1906 och är en av Sveriges ledande schackklubbar. Vi arbetar med
ungdomar, bredd och elit. Drygt 400 aktiva medlemmar är med och av dessa är närmare hälften över 20 år.

Anmälan gör du på nedanstående talong. Du kan skicka den via post till; SS Manhem, Vegagatan 20,
413 09 Göteborg, sända e-post till info@ssmanhem.se eller lämna talongen till någon av våra funktionärer.
Besök vår välfyllda och informativa webbsida; www.ssmanhem.se! Eller kontakta oss på tel. 031 - 24 47 45, så
hjälper vi dig med draget!
-----------------------------------------------------------------------------------------------Ja, jag vill gärna börja kursen och bli licensierad schackspelare!
Sänd eller lämna in
Namn ___________________________________________________
Adress __________________________________________________

talongen till SS Manhems
information eller kontor.
Tack för visat intresse!

Postnr _________ Ort ____________________________________
Tidigare erfarenhet av schack:
________ E-post ________________________________ Ingen
Kan hur pjäserna går
Spelat med kompisar/på Internet
Telefon dagtid _______________ Telefon kvällstid _______________ Spelat i klubb
Föd.datum






