VELKOMMEN TIL LARVIK SJAKKLUBBS UNGDOM!
HVER TIRSDAG, KL. 17:00 TIL 17:50 PÅ TOLLBODEN (HUSET MOT SJØEN. BRUK RINGEKLOKKE!)

Alle barn og unge som er interessert i bli så flinke som mulig i sjakk er velkommen!
Vi ønsker at man på forhånd kan de grunnleggende spillereglene om hvordan brikkene skal flyttes og
om sjakk og matt.
Det er også en fordel å kunne takle et tap! For i sjakk taper alle før eller senere, også Magnus! :)
ALDER: Fra andre klasse og eldre.
Vi anbefaler at man tidligst begynner i klubben den høsten man begynner i andre klasse. Vi
kan gjøre unntak fra dette etter samtale med foreldre/foresatte.
MEDLEMSKAP: De som blir medlemmer i klubben blir også medlemmer av Ungdommens
Sjakkforbund og får tilsendt sjakkbladet «Førsteraden» en gang i måneden.
INNMELDING: Fyll ut detaljene i innmeldingsskjemaet og lever det inn til de ansvarlige.
KONTIGENT: 200 kroner per år (2017)
Betaling gjøres til bankkonto1503.20.19312 NB: Skriv namnet på barnet på innbetalinga!
I hvert fall de første gangene er det bra om foreldrene kan være med på hele samlingen slik at barna
kan føle seg ekstra trygge. Det er den som er sjakktrener/sjakklærer som har ansvaret for det
sjakklige, men vi setter pris på at foreldrene (særlig i starten) kan bidra til sosial trygghet og ro.
SJAKKUTSTYR:
Klubben sørger for alt nødvendig utstyr i spillelokalene. Men man bør jo også ha brett/brikker
hjemme. Per dato finnes det bare en spesialisert butikk for sjakk i Norge: www.sjakkbutikken.no
Det finnes mange fantasifulle og spennende brikkeutforminger, men vi tenker det er bra at barna
først og fremst spiller med vanlige turneringsmodeller.
Sjakkur: I klubben bruker vi sjakkur. Her finnes det mange alternative modeller. Vi bruker DGT 2010,
som er den mest solide, men også den dyreste. (Det finnes billigere alternativer).
Vi anbefaler DVD-en «Fritz og Mats lærer deg å spille sjakk». Morsomt, seriøst og bra.
Det finnes mange sjakkbøker for barn, for eksempel: Øystein Brekke: «SJAKKSKOLEN» (1-2-3)
TURNERINGER:
Vi drar av og til turneringer, særlig av typen BGP (Barnas Grand Prix). Vi har erfart at barna liker slike
turneringer godt. Alle får som oftest premier. På turneringene prøver vi å holde sammen som et lag,
selv om selve spillingen er individuell.
KONTAKT:
Formann: Bjarte Engeset (tlf: 90129534), mail: bjar-eng@online.no

www.larviksjakk.no

