
OK Benzinkort
Tank hos OK og støt Chess House

Chess House har indgået
samarbejde med OK benzin som
betyder at for hver liter du
tanker hos OK, giver de Chess
House 6 øre.

Når du har tanket 500 liter
udløser det en bonus til Chess
House.

Chess House ambassadør
Vil du hjælpe til i Chess House?

Hvis du ønsker at aflaste
bestyrelsen og hjælpe dem med
at påtage nogle opgaver i Chess
House, så hold dig ikke tilbage!

Du tænker sikkert hvad du kan
hjælpe med og mulighederne er
mange, blandt andet følgende.

 Barvagtteam
 Rengøringsteam
 Planlægning af et

arrangement
 Andet?

Skulle du stå og tænke Chess
House mangler et arrangement,
eller måtte du have lyst til at
hjælpe med nogle
arbejdsopgaver, så hold dig ikke

tilbage og giv endelig lyd til
bestyrelsen, enten ved at tage
fat i dem eller sende en mail.

Nyhedsbrev
December, 2014 Chess House, 86 19 76 47 Katrinebjergvej 111A 8200 Århus N

Kontingent
  

Vi nærmer os så småt årsskiftet
og skriver snart 2015 i
kalenderen. Det betyder
tilsvarende at medlemsskabet
af Chess House for 2014
udløber. Derfor hvis du fortsat
ønsker at støtte Chess House
kan du allerede nu betale
kontingent for 2015.

Kontingent 2015

Seniorer: 400 kr.

Studerende: 150 kr.

Juniorer: 100 kr.

Kontonr. 2273-3484193486

Du kan selvfølgelig også vælge
at møde op i Chess House og
betale kontingent 2015 i baren.

Chess House er en skakcafé
beliggende i Århus for skakspillere og
andre skakinteresserede. Chess House
arrangerer løbende aktiviteter der
svinger fra koordinerede turneringer
til mere socialrelaterede ost, rødvin og
lynskakarrangementer.

Ønsker du et benzinkort?

Gå ind på http://ok.dk

Læs mere om OK benzinkort

Få et gratis OK benzinkort

Udfyld oplysninger

afkryds “Jeg vil gerne støtte
min klub/forening”

Vælg Chess House (8200)



Onsdags-EMT januar/februar

Der inviteres til 5-runders
koordineret EMT løbende fra
onsdag 14. januar til onsdag 25.
februar. Der spilles fortrinsvis i 6-
mandgrupper, med nederste
gruppe som eventuel monrad.
Betænkningstiden er 1 time og 45
min til de første 40 træk
efterfulgt af 30 min + opsparet
tid til resten af partiet.

Indskud til turneringen er 200 kr.
dog får medlemmer af Chess
House 50 kr. rabat.

Koordineret ÅM 2015

Den sidste weekend i januar,
varende 30. januar til 1. februar
afholdes det koordinerede
Århusmesterskab, hvor vinderen
af øverste gruppe erhverver titlen
Århusmester 2015. Der spilles 5
runder fortrinsvis i 6-
mandsgrupper dog med nederste
gruppe som eventuel monrad.
Betænkningstiden er xxx til de
første 40 træk fulgt af xy til
resten af partiet.

Foreløbig Kalender jan/feb

14/1 – Onsdags-EMT Jan/feb
30/1 – 1/2 Koordineret ÅM
7/2 – 14/2 GM-turnering
13/2 – GM-Undergruppe slut
13/2 – ÅM Lynskak
21/2 – ÅM Hurtigskak
25/2 – Onsdags-EMT slut
28/2 – Junior Cyklus 1 2015

Chess House er en skakcafé beliggende i Århus for skakspillere og andre skakinteresserede. Chess House
arrangerer løbende aktiviteter der svinger fra koordinerede turneringer til mere socialrelaterede ost, rødvin og

lynskakarrangementer.
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Bestyrelsen i Chess House

Formand – Mads Boe
Kasserer – Morten Rasmussen

Næstformand og Baransvarlig – Bjarne Lysgaard-Egeberg
Webmaster – Benjamin Christensen

Rengøringsansvarlig – Torben Kyhl Sørensen
Baransvarlig – Dennis Hemdorff

Bestyrelsesmedlem – Benny Lauridsen

Hilsen fra formanden:
Sikke dog tiden den flyver afsted. Om ikke så længe går vi ind i et nyt og spændende år, fyldt med skak.

Året har budt på op- og nedture men det ser ud til vi går godt ud af 2014 inden vi byder velkommen til 2015.
Derfor mange tak for dit medlemskab i det forgangne år. Rigtig god jul og tak for et godt år.

- Mads Boe, Formand i Chess House
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