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86 19 76 47
Hjemmeside: www.chesshouse.dk

Nyt fra Chess House – maj 2016
Vores generalforsamling blev i sidste ende en pæn succes. Der kom masser af
inspirerende forslag på bordet – og vi kan nu bryste os af at være en fuldtallig
bestyrelse syv mand høj garneret med de forskriftlige to suppleanter. Se det fulde
referat på vores hjemmeside.
Thomas Vestergaard blev valgt direkte på generalforsamlingen, lige som vores nye
gamle kassemester, Lars Noe, der også bestred posten en rum tid fra 2010 og frem.
Den resterende del af bestyrelsen er konstitueret sådan her:
Benny Lauridsen – nyhedsformidling
Claus Vangsgaard – projekter
Lars Hansen – juniorarbejde
Sven Christensen – juniorarbejde
Per Oehlerick – ansvarlig for barvagter
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.
Hvis du har spørgsmål eller vil meldes ind i Chess House, så skriv til Thomas
Vestergård på thv@vip.cybercity.dk eller ring på 24 64 28 62Vores Junior Cyklus har skiftet navn til JuniorMasterClass og første
arrangement havde deltagelse af 30 børn, der blev undervist af fire forskellige
trænere Efter undervisningen blev der spillet lynturnering. Næste arrangement bliver
den lørdag den 18. juni – hvor du som junior kan tage en ven med gratis. Se mere på
vores hjemmeside.
Søndag den 29. maj lægger Chess House lokaler til den årlige Senior - Juniorkamp,
hvor flere tidligere landsholdsklassespillere møder de bedste juniorer i hurtigskak.
Tilskuere er selvfølgelig velkomne, men man vil også kunne følge med på nettet
hjemmefra, da turneringen vise live på nettet. Link til livetransmissionen følger
senere – se hjemmesiden.

Næste store turnering i Chess House er Chess House Summer Open 2016 fra
søndag den 26. juni til lørdag den 2. juli. Vi planlægger otte live-brætter, hvor alle,
så vidt mulig, vil få en tur på live-transmissionen. Tilmelding via hjemmesiden.
Lyn og tarteletter 15. juni.
Kom og tjeck formandens hjemmelavede høns og asparges i tarteletter – og vær med
til den efterfølgende lynturnering. Pris medlemmer/ikke-medlemmer 50 kr./80 kr. –
der dækker tre tarteletter og en øl/vand, samt tilmelding til turneringen. Finder
formandens hønserier nåde hos smagsløgene kan yderligere købes for 10 kr. stykket.
Tilmelding via hjemmesiden
Efter sommerferien planlægger bestyrelsen at genindføre "Skak i Dagtimerne",
ligesom fredagslyn vil blive lanceret i en ny form i august måned.
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.

Resultater fra turneringer i Chess House:
Onsdags-EMT, 7 runder, februar, marts og april: Vindere på deling med 5,5 point
blev Oluf Øe og Finn Andersson, begge fra Rankers Skakklub – fulgt af Asbjørn
Christensen på 3.-pladsen med 4,5 point.
Århusmesterskaberne i hurtigskak d. 30. januar blev vundet på deling af FM Poul
Rewitz fra SK 1968 og FM Tom Petri fra Nordre.
Lyn og frikadeller onsdag d. 4. maj, blev vundet på deling af Lars René Andersen
og Bjarne Lysgaard-Egeberg, begge SK 1968.
Skak fra sidelinien: Her lidt links til interessante skak-ting på nettet:
VIDEO: Ural mad! Playing chess in freezing water:
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-35634119#sans_mchannel=rss&ns_source=PublicRSS20-sa
A Grandmaster Faces Off Against A Park Chess Hustler:
http://digg.com/video/grandmaster-vs-park-player
The Chess Engine That Died So AlphaGo Could Live:
http://motherboard.vice.com/read/the-chess-engine-that-died-so-alphago-could-live-giraffematthew-lai
Inside The World Of A Prison Chess Master:
http://www.vocativ.com/news/298463/inside-the-world-of-a-prison-chess-player/

