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Åbningstider og fremtiden for Chess House? 

Bestyrelsesmøder i oktober og november har handlet en hel del om den økonomiske 
situation. Hvordan overlever vi? For foreningen kan ikke overleve med underskud år 
efter år. Barpriserne er pristalsreguleret og lejen er sat op, hvad kan vi mere gøre? 
Den sidende bestyrelse tror ikke på kontingentstigninger, så vejen må være øget 
aktivitet og besøg ... men hvordan? Ligger du inde med de vise sten og nogle gode 
idéer hører vi gerne fra dig. Skal vi lukke nogle fredage (hvor der kun kommer få 
besøgende), og så gøre noget ekstra for at skabe én månedlig fredag, hvor man vet 
at der kommer folk? Dette er en af idéerne, men der er fordele og ulemper … men 
én velbesøgt aften kan skabe mere omsætning end 3-4 søvnige fredage. Lad os høre 
din holdning … hvad kan få dig til at komme lidt mere i Chess House? Du kan fx også 

starte med at tilmelde dig Julefrokosten lørdag d. 8/12  jeg kommer 

måske og synger karaoke (.. dog først efter maden), og drikker cocio, s… s… og 
nisseøl. Tilmelding ASAP. 

 

 

http://chesshouse.dk/indbydelser.htm#jul


Andre arrangementer 

 

30/11: Husk fredagslyn 

 

5/12: Husk Jule Grand Prix (hurtigskak) 

 

7/12: Husk fredagslyn 

 

8/12: Husk Julefrokost Der bestilles en traditionen julefrokostmenu, Thomas laver 
ris-al-a-mande og hvem ved om Morten synger … ? Tilmelding hurtigst muligt 
grundet madbestilling! Tak  

 

14/12: Husk fredagslyn 

 

12/12: Husk Jule Grand Prix (hurtigskak) 

 

21/12: Husk fredagslyn 

 

----- 

Mere om arrangementerne og tilmelding på hjemmesiden: 

www.chesshouse.dk  

 

  

Siden sidst 

 
Det ihærdig arbejdsindsats fra BP lykkedes at skabe en god onsdags EMT i 
oktober/novembermåned med 18 deltagere fordelt i 3 grupper, gruppevinderne 
blev Svend Aage Madsen, Morten Lyck Hansen (5 af 5!) og Gert Hansen. Tillykke! 

Med denne afsluttede turnering har vi for første gang en december måned uden en 
onsdags EMT! Her spilles Jule Grand Prix som hurtigskak, Martin Matthiesen vandt 
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1. afdeling, men alt kan nås så kom og vær med til en hyggelig onsdag skak aften d. 
5/12 og/eller d. 12/12. Se mere her. 

----- 

Den 3/11 afholdte Thomas Vestergaard et velbesøgt og hyggeligt Ost og lynskak 
arrangement. Tusinde tak, dejligt med den slags initiativer og opbakning. 

----- 

Af positive nyheder skal også nævnes at der pt. er 40 tilmeldinger til junior træning 
lørdag d. 1/12. Det går i øvrigt rigtig godt for junior området i Chess House. 

----- 

Desuden kan man på hjemmesiden nyde en af de første videoer, der viser en 
velbesøgt skakaften i Chess House. Tak til Gert Medom for denne kreation. 

----- 

I ønskes alle en god december måned, og husk at komme forbi … hellere sjældent 
end aldrig! Hvem ved måske går nisserne til skak?  

 

 

Kommende indbydelser/arrangementer 

 

 
Jule Grand Prix 
nov./dec. 2012 

 

 

Chess House indbyder til hurtigskak på 3 onsdage i 

november/december: 

 

  
   

 
28/11, 5/12 og 12/12 
Kl. 19.00 alle dagene.  

  
   

 

28/11: Hurtigskak (25 minutter): 

4-mands alle mod alle efter rating. 

GP point: (antal spillede partier + 3x scorede 

point). 
 

http://chesshouse.dk/indbydelser.htm#grandprix
http://chesshouse.dk/


 

Tilmelding: Senest kl. 18.45 på spilledagen til 

Tom Petri, tlf. 61 33 71 28  

eller - helst - online her.  

  
   

 

5/12: Hurtigskak (15 minutter): 

6-mands alle mod alle efter rating. 

GP point: (antal spillede partier + 2x scorede 

point). 
 

 

Tilmelding: Senest kl. 18.45 på spilledagen til 

Tom Petri, tlf. 61 33 71 28  

eller - helst - online her.  

  
   

 

12/12: Lynskak (5 min. + 3. sek. pr. træk): 

9 runder (monrad hvis flere end 10 deltagere). 

GP point: (antal spillede partier + scorede point).  

 

Tilmelding: Senest kl. 18.45 på spilledagen til 

Tom Petri, tlf. 61 33 71 28  

eller - helst - online her.  

  
   

 

Indskud: 70,- kr. per gang. 

20 kr. i rabat for medlemmer.  

  
   

 

Præmier: GP præmier: efter antal deltagere i grupperne: 

over 2000 

1700-1999 

1400-1699 

under 1400 

 

  
   

  
   

 

Spillested: 

  

Chess House, Katrinebjergvej 111A, 8200 Århus 

N.  

  
   

 

  

Chess House Junior Træning 

Lørdag d. 1/12 9.45 - 17.00 

http://chesshouse.dk/turn/turn2/index.htm
http://chesshouse.dk/turn/turn3/index.htm
http://chesshouse.dk/turn/turn4/index.htm


Se hele indbydelsen her 
  

   

 

Tilmelding: senest d. 27. november 

Tilmelding online her.  

  
   

 

  

JULEFROKOST 

Lørdag d. 8/12 18.00 - ??? 

Pris 100 kr. 

Nærmere følger snarest 
  

   

 

Tilmelding: senest d. 1. december 

Tilmelding online her.  

  
   

 

  

 

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. 

http://chesshouse.dk/dokumenter/junior-traening-1-12-2012.pdf
http://chesshouse.dk/turn/turn1/index.htm
http://chesshouse.dk/turn/turn5/index.htm


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 

 

 

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.  

 

http://chesshouse.dk/turn/turn6/index.htm
http://chesshouse.dk/turn/turn7/index.htm
http://chesshouse.dk/turn/turn8/index.htm


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! 
 

 

      

 

 

 

 

Vi ses i Chess House! 


