
Sommerskak Online-Undervisning 2021 
 
3 uger med skakundervisning. En time dagligt fra mandag-fredag kl. 18-19 dansk tid, 5 

timer pr. uge. Tilmelding foregår på ugebasis. Ved deltagelse i mindst 1 uge, er 
deltagerne berettiget til begge bonusser. Al undervisning foregår på dansk. 

 
Uge 25: 21.-25. juni, samt 26. juni for simultan 
Uge 31: 2.-6. august, samt 7. august for simultan 
Uge 32: 9.-13. august, samt 14. august for simultan 
 
 
BONUS 1: Deltagerne inviteres til at spille en simultan mod 
mig lørdag kl. 18-19 i samme uge som undervisningen 
foregår. 
 
BONUS 2: Online-bogpræsentation af Opening Simulator: 
King’s Indian Defence, Quality Chess 2019, med 
efterfølgende opgaveløsning. Det foregår søndag d. 15. 

august kl. 18-20 dansk tid med indlagt pause. Bogen er min 
seneste og skrevet sammen med IM Andreas Skytte Hagen.  
 
 
Indhold: De 5 dage vil have forskelligt indhold: Fokus på taktik, åbninger, midtspil og 
slutspil; om fredagen vil vi have en quiz med blandede opgaver og opsamling på ugen. 
Rating: 1500-1800 som udgangspunkt. Ambitiøse spillere, eller spillere på vej frem, kan 
deltage. Niveauet vil blive holdt på 1500+ 
Antal deltagere: Max. 10 
Pris: USD $85 pr. uge 
Betaling: Kan gøres via PayPal med mine kones e-mail: mulu0328@gmail.com. Et godt 
alternativ er Transfer(Wise), hvor man slipper for diverse bankgebyrer ved overførsel 
mellem valutaer: De bruger dagens kurs og deres ekspeditionsgebyr ligger typisk på 
1%. Tjek wise.com. Ved brug af Wise til betaling er modtageren SILU Game Products 
 
Kontakt: alle spørgsmål rettes til silas.lund@gmail.com  
Danske klubber er velkomne til at kontakte mig for særskilte arrangementer såsom 
online-kurser og bogpræsentationer. Jeg tager en fast timepris uanset deltagerantal. 
 
 
Silas Esben Lund: Forfatter til 4 skakbøger fra Quality Chess, og 9 udgivelser i alt indtil videre. 
Hertil hører vores Skakkalender, hvor 2022 Chess Calendar er i trykken og vil være klar til 
januar. Til daglig bor jeg i New Jersey, USA, og arbejder fuld tid med skak i 
skoler/læringscentre, samt underviser privat. Min blog er silasesbenlund.com.  
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