Jyderup Skakklub
Skoleskak på Jyderup Skole sæsonen 2011-2012
Kære forældre og elever!
Så er der igen skoleskak hver torsdag fra kl. 15.00 – 16.30 i B-fløjen.
Jeg har besluttet at indkøbe et hollandsk skakmateriale til undervisning.
Undervisningshæfterne er grundlæggende viden om skak med focus på taktik og
slutspil. Senere i forløbet kobles åbninger på.
Med denne kraftige investering forventer jeg lidt til gengæld – dvs. at der generelt er
øvelser, som man skal have lavet hjemme, så man ikke kommer bagud. Jeg håber, at
alle har en e-mail adresse hvor jeg løbende vil sende en besked om, hvor langt vi er
kommet og hvilke øvelser der forventes udført.
Generelt kan det siges, at skal du udvikle dig til en god skakspiller, kan det anbefales
at lave 10-20 øvelser/diagrammer pr. dag, når du bliver mere øvet 30-40 eller over
40!
For dem som vil have flere udfordringer kan jeg løbende købe ekstra hæfter og
underviser visse onsdage fra 19-21 gennem sæsonen med super god undervisning i
Jyderup Skakklub.
Sammen med Ziska har jeg lavet et nyt koncept for skoleskakstævnerne (JGP). Alt om
disse kommer snart på hjemmesiden www.2-hk.dk under junior.
Undervisningsmaterialet fra Holland hedder learning chess step by step. Øvelse
hæfterne, som eleverne får udleveret, er meget fint opbygget med passende
sværhedsgrad, hver 5. lektion er en test, hvor det afsløres om eleven har tilegnet sig
viden fra de 4. forrige lektioner.
Der vil fortsat satses på teknikmærker i bronze, sølv og guld.
Jeg håber alle vil tage godt imod udfordringerne og deltage flittigt i undervisning og
stævner. Det tager tid at blive god til skak, men skakken kan også give dig meget
tilbage, du bliver bedre til at koncentrere dig, tænke logisk, giver udholdenhed,
overblik og indlevelse i stilling og i din modstanders tanker, samt du får en masse nye
kammerater på tværs af alder, kultur, religion. Skak er et ”sprog” som forstås verden
over.
Mange skaklige hilsener
Skoleskakinstruktør
Svend Ellegård Christensen,
Palævej 1, 4450 Jyderup
e-mail: svendlone@turbopost.dk
tlf. 59276869 mobil 42211313

