
 
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	

 
 
Xtra-Nyt fra Chess House – februar 2016 
 
Kassemester Morten Rasmussen skriver på vegne af bestyrelsen: 
Efter onsdagens konstruktive bestyrelsesmøde, kan det med glæde konstateres at bestyrelsen har 
modtaget en god formandskandidat i Thomas Vestergaard, der har tilkendegivet at han modtager 
valg dertil. En yderst kompetent formand, der har prøver posten før. 
  Samtidig har bestyrelsen, med Michael Jensen som primus motor, i februar, udfærdiget et udkast 
til en god og ambitiøs strategiplan for Chess House. Den nuværende bestyrelse finder planen meget 
positiv, men selvfølgelig skal en ny kommende bestyrelse have lov til at sætte sit præg inden noget 
er endeligt vedtaget. Punkterne i udkastet vil blive fremlagt på generalforsamlingen d. 16/3. 
  Der er godt styr på en del faste opgaver i Chess House. Torben Kyhl styrer et godt og 
velfungerende rengørings team mens Martin Matthiesen har styr på turneringerne. Opgaverne med 
hjemmeside, intern it og varekøb er der pt. styr på, Asbjørn Christensen fortsætter med opgaverne 
udenfor bestyrelsen, medmindre nogle nye folk ønsker at bidrage her. Benny Lauridsen har godt 
styr på presse meddelelserne. Morten Rasmussen fortsætter 2016 bogføringen, indtil en ny kasserer 
er fundet og føler sig klar til opgaven, her er ingen hastværk. Derudover har vi et super barvagt 
team, der fordeler vagterne imellem sig, Dennis fortsætter - udenfor bestyrelsen - med at fordele 
vagter indtil en ny barvagt ansvarlig er fundet. 
  Vigtige poster der pt. mangler folk til er dermed: Kasserer, junior ansvarlig og barvagt ansvarlig. 
Pt. mangler fortsat 4 folk til bestyrelsen, der ellers vil bestå af Thomas Vestergaard, Benny 
Lauridsen og Claus Vangsgård. Der mulighed for at nedjustere bestyrelsen til 5 personer, men det 
kan ikke nås til d. 16/3 pga. de i så fald nødvendige  vedtægtsændringer, så det vil under alle 
omstændigheder først ske efter generalforsamlingen, ved en mulig indkaldelse til en ekstraordinær 
generalforsamling. 
  Den siddende bestyrelse vil de kommende uger arbejde på at finde disse 4 personer, der skal 
hjælpe til med at vi også har et Chess House i fremtiden. Det er meget muligt, at visse ting i Chess 
House i øvrigt, skal gen-tænkes, men det er vigtigt at finde nogle personer der gerne vil bidrage til 
denne proces. Har du lyst til at bidrage, på den ene eller anden måde, skal du ikke holde dig tilbage 
med at henvende dig, du kan meget vel være den positive fornyelse vi i bestyrelsen desværre endnu 
har overset. 
  På gensyn til generalforsamlingen d. 16/3. 
 
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 vejledningerne på hjemmesiden.  
Det giver tale- og stemmeret til generalforsamlingen. 



 
Chess House GM 2016 blev afviklet i god ro og orden – og indbragte FM Martin 
Matthiesen hans 2. IM-norm. Vinder blev GM	Ovsejevitsch,	Ukraine	med	6,5./9.	Se	særskilte	
artikler	om	turneringen	via	vores	hjemmeside.	
En	stor	tak	til	de	mange	frivillige	hjælpere,	der	fik	alting	til	at	glide	–	inklusiv	transport	og	
overnatninger	til	de	spillende	gæster.	Tak	for	støtten	til	Dansk	Skak	Union,	6.	hovedkreds	
samt	privatsponsor	Holger	Helledie	Nielsen	–	og	ikke	mindst	arrangør	Rasmus	Skytte.	
 
Aarhusmesterskabet: 2016, der i år fandt sted i samarbejde med byens skakklubber på 
Rosenvangsskolen i Viby, blev også en succes. Hele 54 deltagere og en stor flok af frivillige 
gennemførte de fem runder på en weekend problemfrit. Tak til alle for god ro og orden – og 
for de frivilliges indsats! 
Aarhusmester blev Kristian Seegert, der kørte så godt med klodserne, at sidste rundes 
nederlag ikke rokkede ved sejren! 
 
Kommende arrangementer: 
Chess House Junior Cyklus 1 lørdag den 30. april 
Chess House Junior Cyklus 2 lørdag den 18. juni 
Vi er også i gang med at planlægge endnu en onsdags-turnering og den vanlige 
sommerturnering. Mere om det i næste nyhedsbrev. 
 
 
Har du gode ideer til arrangementer, lyst til at hjælpe med at tage barvagter, eller tid 
til at være med på rengøringsholdet – så henvend dig til  bestyrelsen eller i vores bar. 
 
Vindere Aarhusmesterskaberne:: 
Mester 1: blev vundet af Kristian Seegert fra Skanderborg Skakklub, mens Lars Hansen fra 
SK 1968 besatte 2.-pladsen. 
Mester 2 blev vundet af Jakob Kjær fra Viby Skakklub foran WIM Nina Høiberg fra Nordre 
Skakklub 
Mester 3 blev vundet af Jens Olaf Svanholm Fogh fra Viby Skakklub foran Alexander 
Jessen fra Herning Skakklub. 
Basis 1 blev vundet af Jesper Nielsen fra Viby Skakklub foran Jan Han Petersen fra 
Skakklubben Rokaden. 
Basis 2 blev vundet af Henrik Wendelbo Nielsen fra Vejlby-Risskov Skakklub foran Egon 
Rysgaard Madsen fra Thy Skakklub. 
Basis 3 blev vundet af Claus Nis Andersen foran Joen Lesner fra SK 1968. 
Basis 4 blev vundet af Mikkel Ramsdal fra Åbyhøj Skakklub foran Filip Martin Kierulf Hou 
Holm fra Nordre Skakklub. 
Basis 5 blev vundet af Mogens Engsig-Karup fra Viby Skakklub foran Christoffer Vinter fra 
Frem Skakklub. 
Basis 6 blev vundet af Simon Ehrenreich fra SK 1968, m ens Finn Jensen fra Grenå 
Skakklub blev nummer to. 
	


