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Århus Mesterskabet 2011

Årets udgave af ÅM i nærskak i februar var velbesøgt med 26 deltagere fordelt på 4 
grupper. Vinder i øverste gruppe og ny Århusmester blev Poul Rewitz, Århus 
skakklub/Skolerne med den perfekte score 5/5. Andenpladsen var ombejlet med hele 
3 spillere på 2½: Martin Mathiesen, Hans Henrik Grand & Torben Kyhl Sørensen.

 Poul Rewitz (yderst tv) mod Martin i sidste runde. Foto: Gert Medom  

Generalforsamling(er) 2011

Som det vil være de fleste bekendt, skulle der i år 3 generalforsamlinger til for at få 
den nye formand på plads. 
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Anders Nielsen, Skødstrup, var ikke på genvalg efter to års god indsats for Chess 
House, hvor der blandt andet blev gennemført to IM-turneringer med internationalt 
islæt og en flytning af Chess House til de nuværende lokaler.  

Det korte af det lange er, at Niels Møllmann Bøye har påtaget sig at være formand for 
Chess House til næste generalforsamling i 2012. Dette skal vi naturligvis være glade 
for, men det løser ikke Chess Houses mere langsigtede udfordringer med at finde en 
formand, der kan påtage sig flere års/ 2års arbejde for Chess House. 

Derfor har en vigtig ting for den nye bestyrelse været at fordele arbejdsopgaverne 
sådan, at formanden ikke har en masse driftsopgaver, men skal kunne bruge mere 
energi på det fremadrettede arbejde med Chess Houses fremtid.

Ny formand, Niels Bøye, foreviget under senior DM 2010.

Foto: Gert Medom 

Kommende aktiviteter

Fødselsdag

Fødselsdagsreception afholdes i september måned. Hvis du ikke tidligere har set de 
nye lokaler på Katrinebjergvej 111A, er der her en god lejlighed! Chess House fylder i 
øvrigt 13 år.
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Hurtigskak i dagtimerne

Som et forsøg afvikler Chess House hurtigskak i dagtimerne, hvor idéen er at kunne 
gennemføre en turnering på en enkelt eftermiddag. Første turnering er torsdag d 16 
juni kl. 13.30 til 17.00 og tilmelding er stadig muligt via hjemmesiden!

Chess House Sommerskak 2011 & Chess House Open 2011

For de, der ikke har fået spillet skak nok resten af året, eller som ikke har haft tid til 
daglig, har Chess House disse to turneringer med tilsammen 16 runder! Sommerskak 
er en 7 runders Schweizer-turnering med førstepræmie på 1000 kr, mens Chess 
House Open er en 9 runders Schweizer, hvor der er to præmier i hver ratinggruppe á 
10 spillere. Yderligere oplysninger og tilmelding via hjemmesiden. 

Praktisk info fra Chess House
• Århus skakklub/ Skolerne er flyttet ind hos Chess House fra årsskiftet 2010/ 

2011. Klubaften er tirsdag.

• Bestyrelsen har besluttet at få installeret kabel-tv, så vi udover at spille skak 
kan se fodbold-landskampe, Champions League eller Super Bowl. Hvis du har 
særlige ønsker til et arrangement med udgangspunkt i en tv-udsendelse hører 
vi i bestyrelsen gerne om det! Andre idéer er naturligvis ligeledes velkomne!

• Lørdag holdes der fremover lukket på grund af for få gæster. Til gengæld vil 
bestyrelsen udvælge fokus-lørdage, hvor vi vil samles om en aktivitet som for 
eksempel bogauktion eller en spændende fodboldkamp via vores kabel-tv.
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