
 

Af væsentlige aspekter i Chess House er der nu styr på 

lokoalesituationen. Der er forhandlet med udlejeren til en 

huslejenedsættelse, hvilket betyder Chess House forbliver i de 

nuværende lokaler. Dette betyder at Chess House har forlænget 

kontrakten med De Linde og stadig er at finde på Katrinebjergvej 

111A, 8200 Aarhus N fra 1. juni 2014. 

Lokalesituationen 

Kontingent 2014 

Takket være Thomas Vestergaard har Chess House fået anskaffet sig 

nogle nye møbler i form af stole og borde. Stolene er allerede sat 

ovenpå i de dertilhørende spillelokaler, mens bordene stadig står på 

stueetagen.  

Skulle du stå og tænke du godt kunne finde tid til at hjælpe med at få 

bordene flyttet, henvend dig gerne til bestyrelsen. 

Nye Møbler 

Da lokalesituationen nu er på plads for at sikre Chess Houses fremtid, 

skal der selvfølgelig også være medlemmer som støtter op om en 

skakcafé i Aarhus, hvor skakspillerne kan mødes på tværs af klubber. 

Et samlet opholdssted for skakspillere. Skulle du ønske at være en del 

af Chess House og dens fremtid, bør du melde dig ind i Chess House og 

betale dit kontingent. Prisen er 400 kroner for seniorer, 150 kroner for 

studerende og 100 kroner for juniorer som følger kalenderåret 1/1-14 

til 31/12-14.  

Beløbet kan indbetales til Chess House via Kontonr. 2273-3484193486. 
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Kontingent 2014 

Seniorer 400 kr. 

Studerende 150 kr. 

Juniorer 100 kr. 

Kontonr. 2273-3484193486 
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Diagram 1 

Sort trækker.  

Løsning nederst i nyhedsbrev 

Tirsdagstræning 

Tirsdagstræning er et nyt koncept i Chess House som er et 

træningstilbud til ambitiøse spillere, der gerne vil være bedre. 

Træningen foregår om tirsdagen fra 16:30 til 19:45. 

Træningen er et samarbejde mellem FM Mads Boe og IM Klaus Berg 

der begge har erfaringer med at skabe stærke skakspillere. Blandt 

andet kan nævnes at Mads Boe er ungdomslandstræner og Klaus Berg 

fast træner stærke juniorer om onsdagen. 

Efter positiv feedback fra den første træningssession vil der også i 

løbet af juni blive afholdt en træningssession med tre 

træningssamlinger. 

Det drejer sig om datoerne 3. juni, 10. juni og 17. juni. 

Der vil igen blive forsøget med at oprette en under 1800 gruppe, men 

skulle der ikke være minimum 8 tilmeldte vil denne aflyses.  

 

Til venstre kan du se tre forskellige diagrammer fra hver deres bog og 

derved hver sin sværhedsgrad. 

Diagram 2 

Hvid trækker.  

Løsning nederst i nyhedsbrev 

Diagram 3 

Hvid trækker.  

Løsning nederst i nyhedsbrev 

Juniortræning 

Lørdag 14. juni er der juniortræning for juniorer/unge under 26 år. 

 

Programmet starter med 3 timers styrkeinddelt undervisning hvor der 

er inkluderet en pause.  

Efter undervisningen er der en kort frugtpause inden programmet står 

på sportsaktiviteter i form af Fodbold, Kondiskak, rundbold eller 

måske noget helt fjerde.  

Efter de sportslige aktiviteter er det tilbage til Chess House og spille 

juniorcyklus, hvor tabellen og nuværende stilling kan findes på 

hjemmesiden. 

Folk er velkomne til at gå tidligere hjem, men vi ser selvfølgelig helst at 

folk er der til hele arrangementet er slut. 

 

Juniortræning program 

Tid Aktivitet 

9:30 - 12:30 Træning 

12:30 - 13:00 Frugtpause 

13:00 - 14:30 Sport 

14:30 - 17:00 Juniorcyklus 

 

 

Se indbydelsen på hjemmesiden for mere information. 
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Ost, Rødvin og Lynskak 

Ost, Rødvin og Lynskak er et socialt arrangement der samler glæden 

fra tre forskellige ting og afholdes 13/6-14. Der serveres 4-5 

forskellige oste med lidt frugt, hvortil flute, kiks og et glas rødvin, en 

alm. øl eller en sodavand følger med i prisen på 60 kroner. 

Begivenheden består af 7-runders lynskak med forskellig 

betænkningstid, der kan ses i tabellen til højre. 

Så skulle du have interesse i et Chess House arrangement der lige så 

meget bygger på et socialt fællesskab som et skakmæssigt fællesskab 

så tilmeld dig online på hjemmesiden. Husk der kun er 24 pladser. 

Sommer Open 2014 

Chess House arrangerer igen i år en Sommer Open. Har du ikke 

tilmeldt dig Horsens Lang Weekend, synes du dobbeltrunder er for 

hårde eller måske et helt tredje problem som forhindrer dig i at spille 

skak henover sommeren, så kan denne Sommer Open måske komme 

på tale.  

 

Der spilles 7 runder schweizer og med en runde pr. dag i perioden 

14/7 2014 – 20/7 2014. 

Betænkningstiden er 2 timer til de første 40 træk, fulgt af 30 

minutter + opsparet tid til resten af partiet. 

Skulle det have din interesse så læs mere på hjemmesiden. 

Betænkningstiden er angivet 

i m for min. og s/t i sek. pr. 

træk, således 1. runde er 3 

min + 2 sek. pr. træk. 

Ost, Rødvin og Lynskak 

Runde Tid 

1 3m + 2s/t 

2 3m + 2s/t 

3 5m 

4 5m 

5 5m + 3s/t 

6 5m + 3s/t 

7 5m + 3s/t 

 

Sommer Open 2014 

Runde Dato Rundestart 

1 14/7 17:00 

2 15/7 17:00 

3 16/7 17:00 

4 17/7 17:00 

5 18/7 17:00 

6 19/7 17:00 

7 20/7 14:00 

 

Chess House ambassadør 

Chess House mangler gerne medlemmer som ønsker at lette 

arbejdsbyrden. Disse ting kan være at planlægge et arrangement, 

hjælpe til i baren når der er turneringer eller andre arrangementer, 

hjælpe til med at holde Chess House rent, eller du går måske og 

tænker på en helt fjerde ting der skal styr på. 

 

Skulle det have din interesse og ønsker du at hjælpe Chess House, så 

tag fat i en fra bestyrelsen eller send en mail og skriv hvad netop DU 

vil/kan hjælpe med. 
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Tirsdagstræning 3. juni, 10. juni og 17. juni 

DagsEMT 27. maj + tirsdagene i juni 

Ost, Rødvin og Lynskak 13. juni 

Sommer Open 2014 14. juli til 20. juli 

Juniortræning 14. juni 

Kalenderoversigt 

Informationer Chess House 

Adresse Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N 

Telefonnummer 86 19 76 47 

Hjemmeside www.chesshouse.dk  

 

Formand Mads Boe 

Løsninger på opgaver 

Diagram 1; Yusupov - Boost your chess 1, kapitel 24, opgave 11 

1. h3 Sf3 2. Lb6 Se5+ 3. Kxg5 Kf3 4. Lc7 hvor 4. - Kxg3 5. h4! vinder for hvid. 

 

Diagram 2; Yusupov - Build up your chess 2, kapitel 20, opgave 11 

1. Txa8 Txa8 2. Kb7 Tf8 3. a8D Txa8 4. Kxa8 Kg7 5. Kb7 Kg6 6. Kc6 Kg5 7. Kd7 

Kf5 8. Kd6! og sort er i træktvang 

 

Diagram 3; Yusupov - Build up your chess 3, kapitel 12, opgave 9 

1. g7+ Kh7 2. g6+ Kh6 3. a8D Txa8 4. Kf7 Ta7+ 5. Kg8 Txg7+ 6. Kh8 Ta7 7. g7 

Txg7 ½-½ 


