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Chess House Nyhedsbrev
Juniorarrangementer

Weekend med Juniorskak
Weekenden i uge 22 (30.-31. maj) lægger Chess

House rammerne for juniorarrangementer. Week-
enden vil om lørdagen bestå af Chess House Ju-
nior Cyklus, der er en kombination af undervis-
ning, turnering og socialt fællesskab. Søndagen vil
blive en gentagelse af sidste års arrangement, Ju-
niorer vs. Seniorer, hvor nogle af landets stærkeste
juniorer vil forsøge at revanchere sidste års neder-
lag på 34-30 til de mere erfarne seniorer.

Juniorcyklus

Chess House Junior Cyklus 2 afholdes 30. maj 2015 kl.
9:30 og er et heldagsarrangement inkluderende træning,
turnering, fodbold og hygge for alle skoleskakspillerne.

Programmet for dagen:
9:30 - 13:30: Undervisning i niveauopdelte grupper.

13:30 - 14:15: Fodbold - eller kondiskak.
14:15 - 17:00: Junior Cyklus.

17:00: Præmieoverrækkelse.

Undervisningen foretages af IM Klaus Berg,
ungdomslandstræner FM Mads Boe og andre dygtige

trænere. Poul Erik Nielsen vil være ansvarlig for
turneringen. Prisen for det spændende dagsarrangement

er 125 kr. for ikke-medlemmer af 6. HK og 75 kr. for
medlemmer af 6. HK.

Deltagelse kræver medlemskab af Chess House.

Medlemsliste 2015 og tilmelding på hjemmesiden.

Vel Mødt!
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Seniorer vs. Juniorer

3. Runde 2014, hvor Jonas Bjerre (bagerst th) vandt og Filip Boe Olsen (forrest th) spillede remis

Seniorer vs. Juniorer sidste år var en succes, der tiltrak
mange interesserede til Chess House. Ikke mindst

online, men ligesåvel i lokalerne, hvor nogle af
Danmarks stærkeste seniorer, mødte nogle af Danmarks

stærkeste juniorer. Erfaringen tog sit indtog sidste år
med en sejr på 34-30 til seniorerne, hvor juniorerne

unægteligt vil forsøge at revanchere dette nederlag.
Begivenheden finder sted i Chess House søndag d. 31.
maj 2015, så kig forbi i lokalerne og følg partierne.

Desværre ser det på nuværende tidspunkt ikke ud til at
arrangementet livedækkes.
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