Västerås Schackklubb bjuder in till

Bakgrund och syfte med kursen
Västerås Schackklubb (VSK) är en av Sveriges största och mest framgångsrika schackföreningar. Vi
har en oerhört fin ungdomsverksamhet, som vi vill slå vakt om och utveckla. Förutom våra
träningarna i våra juniorgrupper ordnar vi olika typer av arrangemang för att främja barnens
schackliga utveckling, knyta sociala band och öka klubbkänslan. Siktet är inställt på att ge barnen
en meningsfull, trivsam och utvecklande aktivitet, och ge alla möjlighet att utvecklas i sin egen takt.
Fram tills nyligen har vi ledare och tränare i VSK kunnat driva detta tillsammans med er föräldrar
under ledning av en fantastisk verksamhetschef, Mats Sjödin, som nu valt att arbeta för Sveriges
Schackförbund. För oss innebär det förstås en utmaning, men jämfört med övriga schackklubbar i
Sverige står vi otroligt bra rustade. Vi måste ändå se över verksamheten för att hålla fortsatt bra
kvalitet och samtidigt få en hållbar situation för ledare och tränare. Som led i detta behöver vi
fördela ut uppdrag på fler. Till våra arrangemang (tävlingar, resor mm) behöver vi framför allt ta
hjälp av föräldrar till barn i träningsgrupperna. Tanken är främst att ni får ställa upp i aktiviteter som
riktar sig till era egna barn, tex får grupperna i bonde, springare och löpare ta över ansvar för våra
månadstävlingar.
Vi får redan mycket hjälp från engagerade föräldrar, så för många av er är detta ingenting nytt.
Syftet med att ordna en “arrangemangskurs” är att på ett ordnat sätt förklara vad vi behöver hjälp
med runt våra arrangemang och hur man gör, och vad som förväntas av föräldrarna i våra olika
träningsgrupper. Kursen ger också en bra inblick i VSKs ungdomsverksamhet och rekommenderas
därför särskilt till föräldrar till nya barn.
Kursen hålls söndag 24 september 10.00-12.00 i klubblokalen, Källgatan 9A. Vi bjuder på fika!
Kursinnehåll:
 VSKs ungdomsverksamhet
 Hur man håller en “Månadstävling”
 VSKs egna juniortävlingar och vad
juniorgruppernas föräldrar hjälper till med
 Researrangemang till större tävlingar (SkolSM, Flick-SM, Kadettallsvenskan, etc)
 Mer om VSKs olika typer av arrangemang
Vem kan gå kursen?
Kursen riktar sig främst till föräldrar till barn i våra juniorgrupper, men är öppen för alla som vill
hjälpa till vid våra tävlings- och researrangemang
Kursledare: Jon-Olov Vatn
Anmälan: Senast onsdag 20 sep till J-O (070-7226828, jo@vatn.se)
Kursen är förstås avgiftsfri. För frågor, kontakta J-O.

