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Kontingent og ÅM 

Nu håber vi alle er kommet godt i gang med 2013, og gad vide om du har husket 
Chess House kontingentet samt tilmelding til et af de mange ÅM arrangementer? 

Som tidligere beskrevet har økonomien været presset i 2012, og vores spørgsmål til 
medlemmerne i november om hvordan vi overlever har kun givet 1 svar. Men vi tror 
nu stadig på en lys fremtid for foreningen men det kræver at medlemmerne betaler 
kontingent samt deltager i vores arrangementer … så vi har brug for din hjælp i 
2013! 

Vi håber du vil støtte Chess House ved at blive medlem i 2013. Du 
kan starte med det første, tak, den letteste måde er, at du 
indbetaler 400 kr. på vores konto 2273 - 3484193486. Husk at 
mærke indbetalingen med dit navn! Det kan nu ses på 

hjemmesiden, under , hvem der bakker op i 
2013. 

Aktivitetsniveuet i Chess House er stigende. I 2011 var vi 125 medlemmer, mens vi i 
2012 nåede op på 194 betalende medlemmer. Mon ikke vi kan nå endnu højere i 
2013? 

At bakke op om Chess House’s arrengementer er der rig mulighed for i 
februar. ÅM i nærskak (pt. 28 deltagere og max nærmer sig!), 
hurtigskak og lynskak er blot nogle af mulighederne. 



Kommende arrangementer 

 

1/2: Husk fredagslyn 

 

8/2 – 10/2: ÅM i nærskak (pt. 28 deltagere fra 1087 til 2356 i rating – skynd dig!) 

 

15/2: ÅM i lynskak  

 

16/2: ÅM i hurtigskak  

 

20/2: Babyskak (prøv dette nye spændende tiltag i Chess House regi) 

 

----- 

Mere om arrangementerne og tilmelding på hjemmesiden: 

www.chesshouse.dk  

 

  

Siden sidst 

 
Onsdags EMT’en i oktober/november gav følgende gruppevindere: Gert Hansen 
(SK1968), Morten Lyck Hansen 5 af 5!! (SK1968) og Svend Aage Madsen (Randers). 
Tillykke til dem alle. 

Jule Grand Prix var en succes selvom 1. pladsen aldrig var i fare for Martin 
Matthiesen. Tillykke med de flotte 40 point. 

Julefrokosten blev en hyggelig aften blandt 14 medlemmer, der var god mad, 
risalamande a la Thomas V. (tusinde tak!), lynskak, Irish coffie mm. og om Morten 
sang må stå hen i det uvisse for dem der ikke deltog. Det blev en meget hyggelig 
aften med god omsætning for Chess House.  

 

 

http://chesshouse.dk/indbydelser.htm#fredagslyn
http://www.chesshouse.dk/indbydelser.htm#aam2013
http://www.chesshouse.dk/indbydelser.htm#aam2013
http://www.chesshouse.dk/indbydelser.htm#aam2013
http://www.chesshouse.dk/indbydelser.htm#babyskak
http://www.chesshouse.dk/


Kommende indbydelser/arrangementer 

  

ÅM 2013 - skakfestival på Chess House 
  

Århusmesterskaberne afholdes fra fredag den 8. februar til lørdag den 16. februar 2013 i 

Chess House, Katrinebjergvej 111A, 8200 Århus N 

Arrangør er Chess House. 

Mesterskaberne omfatter tre individuelle mesterskaber. Man kan efter ønske tilmelde sig alle 

tre eller blot et enkelt af følgende arrangementer: 

 

 

ÅM i lynskak 
Der spilles indledende runder med videre kvalifikation til finalegrupper. De to bedste i den 

øverste finalegruppe spiller finale om ÅM-titlen i lyn. 

Indskud kr. 50,-  

Al indskud går ubeskåret til præmier. Ved ligestilling anvendes korrektion.  

 

Max. deltagerantal 40 efter ”først-til-mølle”. 

Fredag den 15. februar fra kl. 19.00 – 23.30. 

Tilmelding i Chess House på dagen, senest kl. 18.30, eller online her 

 

 

ÅM i hurtigskak 
Der spilles 7 runder i en stor gruppe efter schweizer-systemet. Betænkningstid 25 minutter pr. 

spiller til hele partiet. 

Indskud kr. 100,- 

Al indskud går ubeskåret til præmier. Ved ligestilling anvendes korrektion.  

 

Max. deltagerantal 40 efter ”først-til-mølle”. 

Lørdag den 16. februar  kl. 10.00 – 17.00 

Tilmelding i Chess House på dagen, senest kl. 09.30, eller online her 

 

 

 

http://www.chesshouse.dk/turn/turn6/index.htm
http://www.chesshouse.dk/turn/turn7/index.htm


ÅM 2013 i nærskak 
Der spilles i 6-mandsgrupper alle-mod-alle, nederste gruppe eventuelt som monrad, med 2 

timer til 40 træk og afslutning som hurtigskak med 30 min. plus opsparet tid til resten af 

partiet. 

Turneringen afvikles efter FIDEs regler for skak og reglement for DSUs EMT og 

koordinerede turneringer. Turneringen ELO-rates. 

Indskud kr. 150,- 
Al indskud minus EMT-afgift går ubeskåret til præmier. 

 

Ved ligestilling anvendes korrektion.  

 

Max. deltagerantal 40 efter ”først-til-mølle”. 

1. runde: fredag 8. feb. kl. 19.00 

2. runde: lørdag 9. feb. kl. 10.00 

3. runde: lørdag 9. feb. kl. 16.00 

4. runde: søndag 10. feb. kl. 10.00 

5. runde: søndag 10. feb. kl. 16.00 

Ved ankomst til spillestedet senere end en halv time efter annonceret spillestart betragtes man 

som udeblevet og har dermed tabt partiet. 

Tilmelding online her eller til Tom Petri, 61 33 71 28.  

 
Tilmeldingsfrist fredag den 1. februar. 

Den forsvarende Århusmester er automatisk kvalificeret til Mester 1, ligesom den nye 

Århusmester er kvalificeret til Mester 1 ved ÅM i 2014. 

 

 

Deltagelse kræver ikke medlemskab af Chess House eller bopæl i Århus! 
 

 

http://www.chesshouse.dk/turn/turn8/index.htm


 

 

Vi ses i Chess House! 


