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Så er det blevet tid til årets sidste nyhedsbrev, hvor vi i Chess House vil fortælle dels om 
afholdte turneringer, dels vil slå et slag for julefrokosten 17. december og desuden kigge lidt 
ud i fremtiden. 

Turneringer siden sidst:

I November måned er det en tradition, at vi afholder Søren Bennedsen's mindeturnering. I år var 
turneringen lagt over to torsdage med 4 runder hurtigskak hver aften. Der var 16 ivrige skakspillere, 
der fik nogle spændende og afvekslende kampe, helt i Sørens ånd! Vinder med 6,5/8 blev Tom Petri, 
Nordre, mens 2. pladsen gik til Lars Andersen, Sk1968. 

I bestyrelsen havde vi med stor spænding set frem til 1. officielle DM i hurtigskak for kvinder, 
som vi fik ansvaret for at afholde i samarbejde med Kvindeudvalget under DSU. Det lykkedes at 
samle et spændende felt med 20 kvinder, der gerne ville bruge en lørdag på en hyggelig 
skakturnering. Turneringen kom i gang lørdag 19 november med ca. 10 minutters forsinkelse, men 
det blev taget med godt humør. Efter 2. runde havde Lars Noe og kone lavet en sublim og yderst 
velsmagende buffet, der ovenikøbet var sund! Frem til 18.30 spilledes de sidste 5 runder. Føringen 
skiftede undervejs og blandt andet Esmat Guindy lignede et godt godt bud på en danmarksmester to 
runder før slut. I sidste ende blev det dog Sandra de Bleucourt dalsberg, der vandt gruppen med 
6/7, skarpt forfulgt af Esmat Guindy, Viborg og Thomine Stolberg-Rohr, Evans Vejle med hver 5,5. 

Efter præmieoverrækkelsen var det tid til at tørre sveden af panden og vi kunne konstatere, at det 
havde været en travl dag, men også en dag med masser af gode oplevelser, både for spillere, 
tilskuere og os, der fik det hele til at glide. Herunder et enkelt billede fra dagen. Flere billeder kan 
ses på http://chesshouse.dk/hurtigskakdm_kvinder_2011/index.html. Thomas vestergård har 
ligeledes fotograferet, og disse billeder kan ses i facebook-gruppen DM i hurtigskak for kvinder.
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Erfaring møder ungdom. Fra runde 5. Foto: Gert Medom

Julefrokost

Julefrokost

Årets julefrokost er lørdag d. 17 december. Aage Olsen har det kulinariske ansvar, hvilket er garant 
for et yderst velsmagende traktement. Gå ikke glip af denne chance for god mad i fint selskab, hvor 
vi som sædvanligt kan tale om alt muligt udover vores fælles interesse: skak. Seneste tilmelding via 
hjemmesiden 11. december!
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Kommende begivenheder:

Onsdags hurtigskak ”Januar open”

Når den sidste raket er affyret nytårsaften og den sidste champagne drukket, er det snart efter tid for 
en hurtigskakturnering over to onsdage, hvor vi kan få gang i brikkerne igen. Der er tale om de to 
onsdage 4 og 11 januar. Tilmeding via hjemmesiden. 

Januar-februar- marts onsdags EMT 
Som noget nyt er emt'en over 9 runder og med ekstra gode præmier. Se nærmere detaljer og tilmeld 
dig på hjemmesiden!

Århus mesterskaberne i skak.

Chess House er vært for Århusmesterskaberne igen i år og der spilles om mesterskab i tre 
discipliner, hvor man frit kan tilmelde sig den eller de, der er mest spændende!

Programmet er som følger:

ÅM i lynskak: fredag 3 februar 2012

ÅM i hurtigskak: søndag 5 februar 2012

ÅM med normal betænkningstid: 9-12 februar. 

Se nærmere detaljer og tilmelding via hjemmesiden.

Fredagslyn Grand Prix

En fredag aften i Chess House er aldrig kedelig, da det er aftenen med lynskak grandprix. Det er 
ikke nødvendigt at tilmelde sig, man skal bare være mødt frem kl. 20. Du kan løbende følge med i 
under resultater, hvem der ligger til præmie i de 6 ratinggrupper!

Med ønske om en glædelig jul og et lykkebringende nytår!!
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