Thy Skakklub
Gratis skak i 1 år !
Mange får sig et spil skak med naboen eller onklen ved sofabordet eller måske på internettet.
Måske følger man også den norske verdensmester Magnus Carlsens partier og resultater. Og skak
er for alle, både unge og ældre, drenge, piger, mænd og kvinder. Spillet er både for nybegyndere
og for dem, der har spillet i flere år. Og bliver man først bidt af det, har man skaffet sig en livslang
interesse, der kan byde på mange gode oplevelser.
Nu er chancen her for helt gratis at prøve sig selv af i en rigtig skakklub. De 13 klubber i Midt- og
Vestjylland, der er tilsluttet Dansk Skak Union, tilbyder nemlig, at man kan blive fuldgyldigt
medlem i et helt år uden at skulle betale kontingent (Det er dog en betingelse, at man ikke har
været medlem af en klub under Dansk Skak Union de foregående tre år). Også nye medlemmer vil
så modtage Skakbladet og kan deltage i turneringer i det omfang, man selv har lyst.
Tilbuddet er allerede trådt i kraft, men de 12 måneder løber først fra indmeldelsen, og mange
klubber holder sommerferie til et stykke ind i august. Indmeldelse kan ske når som helst, dog
inden den 1. juli 2020, hvis man vil spille gratis i et år. Men det er en rigtig god ide at være med fra
sæsonstarten for at kunne få fuldt udbytte af alle klubbens tilbud.
Thy Skakklub glæder sig således til at se nye ansigter, der har lyst til kvit og frit at afprøve klublivet.
Man kan blot møde op på klubbens faste ugentlige spilleaften, hver torsdag fra kl. 19.00 i
Plantagehuset, 1. sal vær. 1, Plantagevej 18, Thisted. Det kan dog være en god idè forinden at
ringe til klubbens formand, Torben Laursen, tlf 51925106. eller at sende en mail til
thyskak@gmail.com, så klubben kan være klar med hjælp og gode råd og en ekstra kop kaffe til
forhåbentlig mange nye ansigter.
Thy Skakklub starter skaksæsonen op de to førstkomende torsdage d. 22. og 29. august med
hyggeskak og socialt samvær hvor alle interesserede er velkomne. Der er mulighed for at blive
medlem af Thy Skakklub og ligeledes mulighed for at tilmelde sig klubbens turnering ”THY Klub
2019” som starter d. 5. sept. Kom og prøv kræfter med andre skakspillere. Thy Klub turneringen
strækker sig over 7 runder og slutter d. 14. nov. Se sæsonplanen her på hjemmesiden. Der sker
noget hele tiden og vi har det hyggeligt..
Thy Skakklub

