
 
Åbningstider: 

Onsdage kl. 18.00 - 23.30 
Fredage kl. 18.00 - 23.30 
I øvrigt: Se hjemmesiden! 

Telefon:  86 19 76 47 
Hjemmeside:  www.chesshouse.dk	

	
Nyt fra Chess House – februar 2016 
 
Formand Michael Jensen skriver: 
Siden sidst har der været fokus på at få Århusmesterskabet op at stå med et større 
deltagerantal end de sidste år. Det er nu lykkedes at få etableret en turnering, der, som i ”de 
gode gamle dage” afvikles på Rosenvangsskolen, med tilbud om overnatning på CabInn. At 
det har kunnet lykkes er langt fra kun ChessHouse’s fortjeneste, men skyldes i høj grad at 
klubberne i Århus har været meget aktive i planlægningsfasen. 
Jeg ser med spænding frem til dette arrangement, som finder sted 19. – 21 februar 
GM turnering afvikles igen i år, med stor tak til Rasmus Skytte. Afviklingen overlapper 
med Århusmesterskabet og de sidste to spilledage afvikles på Rosenvangsskolen. Vi håber 
på, på denne måde at skabe større opmærksomhed om begge arrangementer. 
Medlemstallet har jeg skrevet en del om i de sidste nyhedsbreve, måske er det bare en 
udfordring i foreninger af vores slags, og jeg vil ikke tærske mere langhalm på det nu.  
 
HUSK at betale kontingent til Chess House. Det kan du gøre i baren – eller du kan gøre 
det over nettet ved at registrere dig i vores medlemskartotek, hvorefter du også kan betale 
kontingentet dér. Se evt. vejledningerne på hjemmesiden.  
 
Når du har betalt kontingent har du også både tale- og stemmeret på den snarlige 
generalforsamling, som finder sted onsdag d. 16. marts 2016 kl. 19.00 i Chess House 
med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra formanden 
3. Aflæggelse af revideret regnskab og budget af kassereren 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelse 
Næstformand Dennis Hemdorff modtager ikke genvalg 
Kasserer Morten Rasmussen modtager ikke genvalg. Kasserer skal direkte vælges af 
generalforsamlingen. 
Webmaster m.m. Asbjørn Christensen modtager ikke genvalg. 
Claus Vangsgård, tidligere suppleant, stiller op til bestyrelsen 
Valg af 2 suppleanter for henholdsvis 2 år 
Lars Hansen fortsætter som 2. suppleant – så der skal findes yderligere en suppleant. 



4 bestyrelsesmedlemmer skal vælges for 2 år  
7. Valg af revisorer 
Valg af 1 revisor 
Valg af 1 revisorsuppleant 
8. Eventuelt 
Har du forslag, du gerne vil have behandlet, skal du sende dem til formanden for Chess 
House, som skal have dem senest to uger før generalforsamlingen – altså senest 2. marts. 
Vel mødt! 
 
Kommende arrangementer: 
Vi prøver nu med en syv-runders Onsdags-EMT med spillestart den 24. februar – og 
seneste tilmelding den 22. februar. Se mere på hjemmesiden. 
Husk Aarhus-mesterskaberne den 19.-21. februar – sidste tilmelding den 17. 
 
Vi efterlyser også generelt flere frivillige, der har lyst til at være med til at holde styr på 
ikke blot åbningstiderne – i form af barvagter – men også til at holde styr på rengøringen. 
Henvend dig i så fald til én fra bestyrelsen eller i barens åbningstider. 
 
Vindere i turneringer i Chess House: 
Onsdags-EMT januar-februar: blev vundet af Leif Nørholm fra Nordre Skakklub med 
fem ud af fem. På andenpladsen kom Søren Graugaard Christensen fra Viby Skakklub med 
fire point. 
Aarhusmesterskaberne i hurtigskak blev på deling vundet af FM Poul Rewitz fra SK 
1968 og FM Tom Petri fra Nordre Skakklub. På en delt 3. – 7.-plads fulgte Bjarne 
Lysgaard-Egeberg fra SK 1968, Martin Knudsen fra SK 1968, Kristian Seegert fra 
Skanderborg Skakklub og Martin Matthiesen fra SK 1968. 
Hurtigskak i januar blev på deling vundet af Bjarne Lysgaard-Egeberg fra SK 1968 samt 
Dennis Hemdorff fra Nordre Skakklub. 
 
Skak fra sidelinien: Her et par links til interessante skak-ting på nettet: 
When Computers Started Beating Chess Champions: 
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/02/when-computers-started-beating-
chess-champions/462216/ 
The 'Queen of Chess' who defeated Kasparov: 
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-35483650#sa-
ns_mchannel=rss&ns_source=PublicRSS20-sa  
 
 
 
 


