
 
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 – oktober november 2015  
 
Julefrokost og jubilæumsfest kombineret bliver i år lørdag den 21. november – Slå kryds i 
kalenderen! Og meld dig til så snart, opslaget dukker op på hjemmesiden. 
 
Her har vi også slået den næste onsdags-turnering med ny betænkningstid op, og de første 
spillere hár meldt sig til.  
Men der er plads til flere, der vil spille turneringsskak med 90 minutter til de første 40 træk, 
opsparet tid plus 20 minutter til resten – og med 30 sekunders tillægstid fra og med træk et og hele 
vejen gennem partiet. 
Vi ser hvad der sker med dette nye tiltag fra Chess House – og overvejer endnu et nyt tiltag, nemlig 
en seks eller syv runders turnering, der finder sted over to weekender. 
 
Endnu en afdeling af juniorcyklus er blevet åbnet op for tilmelding på hjemmesiden. Det finder sted 
den 12. december, og du kan læse mere om det på www.chesshouse.dk - hvor du også kan se mere 
om den traditionelle Søren Bennedsen Mindeturnering den 11. november. 
 
Og nu vi lige ér i gang med kommende arrangementer, så bliver næste års GM-turnering 
gennemført  den 13.-21. februar. Som tidligere bliver der også denne gang to grupper for  spillere 
med mere eller mindre end 1800 i rating. 
 
Afgang fra bestyrelsen: Vi har desværre mistet to bestyrelsesmedlemmer. Per Hansen fra Nordre 
er rykket med konen til Sønderjylland, og Bjarne Pedersen fra SK1968 har valgt at trække sig af 
personlige årsager. 
Suppleanterne stiller op – så vi byder velkommen til Claus Vangsgaard fra Vejlby-Risskov 
Skakklub samt Lars Hansen fra SK1968. 
 
Så sker der også en mindre prisstigning fra nytår, hvis du vil leje Chess House til et arrangement. 
Prisen bliver fra årsskiftet 450 kr. per dag/aften. 
 
Vi efterlyser frivillige, der har lyst til at være med til at holde styr på ikke blot åbningstiderne – 
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 august og september: Mestergruppen blev vundet af Vagn Jensen fra Aarhus 
Skakklub/Skolerne, mens 2. pladsen blev delt mellem Jens Olaf Svanholm Fogh fra Viby Skakklub 
og Peter Grove fra Skanderborg Skakklub. 
I  basis 1 blev det til en delt førsteplads mellem Bjarne Lysgaard-Egeberg fra SK1968 og Oluf Øe 
fra Randers Skakklub. 
Asbjørn Christensen, enkeltmedlem, tog sig af førstepladsen i basis 2, hvor Jørgen Overgaard, også 
enkeltmedlem, nappede 2. pladsen. 
I basis 3 vandt Søren Graugaard Christensen fra Viby Skakklub, mens 2. pladsen blev delt mellem 
Michael Jensen fra Skakklubben Rokaden og Jacob Mortensen fra SK1968. 
Basis 4 blev vundet af Hans-Jørgen Mikkelsen, Vejlby Risskov Skakklub, på deling med Anne 
Hedelykke Jensen fra Nordre Skakklub. 
 
Hurtigskak september: Vinder blev Søren Korshøj Laursen fra SK1968 foran blandt andre 
klubkammeraten Martin Matthiesen og Vagn Jensen, Aarhus Skakklub/skolerne. 
 
Hurtigskak august endte med en delt førsteplads til Tom Petri fra Nordre Skakklub og Mads Boe 
fra Skanderborg Skakklub. 


