
 
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 – december 2015 
 
Først og fremmest Godt Nytår til alle vore trofaste medlemmer! Samt en stor, stor tak til de mange 
frivillige, som Chess House ganske enkelt ikke kan eksistere uden!! 
 
Skal vi kigge lidt tilbage på året, der gik, så kan vi da nævne på det generelle plan, at der er styr på 
økonomien, og selv om årsregnskabet ikke er gjort op endnu, så forventer vi et mindre overskud for 
2015. 
Det skyldes bl.a., at der i årets løb har været 196 startende i turneringer. Året før var det lidt mindre 
– 187, men målet for 2016 må være, at overgå de 237 startende, vi havde i 2013. 
Dog må vi også nævne en lille skyggeside. Nemlig at Chess House havde cirka 30 færre betalende 
medlemmer i år end i 2014. Det får vi forhåbentlig gjort noget ved hurtigt. Bl.a. fordi vi nu åbner op 
for betaling af medlemsskaber hjemme fra computeren. I så fald skal man være registreret medlem i 
vores system. Så vi har vedhæftet to vejledninger, så du kan oprette dig i vores register – og 
bagefter betale årskontingent til Chess House. Det håber vi, alle vore nuværende medlemmer bruger 
hurtigst muligt. 
 
Julefrokost og jubilæumsfest kombineret blev i år lørdag den 21. november. Med cirka et dusin 
deltagere blev støtteauktionen en noget tyndere affære end i 2014, hvor der deltog godt to dusin. I år 
indbragte støtteauktionen cirka 1000 kr., mod mere end 4.000 året før. En stor tak for de velvillige 
køb. 
 
Kommende arrangementer: Vi har slået nye tilbud op på hjemmesiden. En ny EMT med start den 
13. januar. En omgang hurtigskak bliver det mulighed for på årets første onsdag. Og så bliver der 
selvfølgelig også både hurtigskak og EMT i forbindelse med Aarhusmesterskabet. 
 
Og nu vi lige ér i gang med kommende arrangementer, så bliver næste års GM-turnering 
gennemført  den 13.-21. februar. Den bliver dog ikke, som ellers tidligere oplyst med to grupper for  
spillere med mere eller mindre end 1800 i rating. Til gengæld bliver de sidste tre runder afviklet i 
forbindelse med Aarhusmesterskabet på Rosenvangsskolen, som Chess House i år afvikler i 
samarbejde med de århusianske skakklubber. 
Omkring GM-turneringen, så bliver det ikke blot en turnering, hvor vi gerne ser flere frivillige 
hjælpe i forhold til barvagter. Det er også en turnering, som vi efterlyser fire til, der er villig til at 
have en spiller overnattende under turneringen. 
 



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 november og december: Mestergruppe 1 blev vundet af Vagn Jensen fra Aarhus 
Skakklub/Skolerne, og og Peter Grove fra Skanderborg Skakklub. 
I  Metergruuppe 2 blev det til en førsteplads til Leif Hamborg fra Herning Skaklub, mens 
andenpladsen blev vundet af Christian Thye-Petersen fra Nordre Skakklub 
I basis 1 med ti medlemmer, blev det Asbjørn Christensen, enkeltmedlem, som tog sig af 
førstepladsen, mens Kristian Hedelykke fra Nordre Skakklub og Joen Lesner fra SK1068 delte på 
andenpladsen. 
I basis 2 delte Brian Kristensen fra Viby Skakkluib og Anne Hedelykke Jensen fra Nordre 
Skakklub. 
 
Søren Bennedsens 7. mindeturnering er også afviklet. 
På en delt førsteplads i Mester-gruppen er Bjarne Lysgaard-Egeberg i selskab med Martin 
Matthiesen, begge fra SK1068. 
Basis 1 blev vundet af Michael Kull fra Rokaden i Randers, og på andenpladsen er klubkammeraten 
Kaspar Dreiberg. 
Basis 2 blev vundet af Jørgen Frank fra VRS, mens Jakob Mortensen fra SK1968 tog sig af 
andenpladsen. 
 
Skak fra sidelinien: Her et par links til interessante skak-ting på nettet: 
http://www.thebigroundtable.com/stories/a-life-in-check/	
http://www.chessdom.com/capablanca-vs-lasker-world-championship-1921-video/	
 


