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 SSSS/Bara Bönder 

Klubbens ungdomsledare 
Roland Thapper, 046-14 24 50, roland@barabonder.se 
Gert Lyngsjö, 040-98 01 37, gert@barabonder.se 
Sofie Haväng, 0739-70 67 74, haveng6@hotmail.com 
Claes Jönsson, 046-12 54 69, claes.jonsson@gmail.com 
Jon Loman, 046-20 13 61, jon@rana.se 

På klubbens hemsida http://www.barabonder.se 
hittar du alltid information och aktuella resultat! 

 

LUSSEBLIXT och Julavslutning 
Klubbens traditionella julavslutning sker i år  

Onsdag 15/12 2010 kl 18 i Barakulien i Bara Centrum  
 Först spelar vi blixttävlingen LUSSEBLIXTEN för ALLA klubbmedlemmar. Två 

klasser: Miniorer (1998 o yngre) och Seniorer/äldre ungdomar (1997 o äldre) 

 Direkt efter (c:a kl 19.30) blir det Julavslutning med fika; föräldrar till våra 

ungdomar och familjemedlemmar är hjärtligt välkomna. Vi kommer samtidigt 

att informera lite om klubbens verksamhet. Vi är klara starax efter kl 20.00. 
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Anmäl gärna senast 9 december till Roland, om du(ni) kommer och om skjuts behövs! 

 

Höstens verksamhet 

avslutas med prisutdelning för basgrupperna i slutet av den sista ordinarie träningen 

för hösten: i Södra Sandby och Dalby 6/12 och i Bara och Staffanstorp 8/12.  

Efter basgruppsavslutningen i Södra Sandby (dvs den 6/12) spelas sista ronden i öppna 

KM på Byahuset och eventuella hängpartier kan spelas på onsdagen den 8/12 på 

Barakulien. Prisutdelning efter lusseblixten. 

Vi startar igen efter jul vecka 2, dvs 10 och 12 januari! 

 

Malmö Open/MSF Open 18-20/12 –- hör av dig till Rick eller Roland senast den 10 

december fixar vi en klubbanmälan (och klubben betalar startavgift)! Inbjudan hittar du 

på http://www.malmoschack.se/ 

 

Till våren räknar vi med ett kommunmästerskap i någon form. När var hur hittar du så 

småningom på hemsidan tillsammans med övrig klubbinformation om alla andra 

tävlingar, bl a  

>< 29-30 januari arrangerar vi DM på centralskolan i Staffanstorp 

>< 19 mars arrangerar vi Schack-åttan i Bara (?) 

http://www.malmoschack.se/

