
SKANDERBORG SKAKKLUB

HAR DU LYST TIL AT
SPILLE SKAK?

Så er Skanderborg Skakklub måske noget for dig!

I Skanderborg Skakklub finder du spillere på alle niveauer og i alle aldre
- så der er plads til dig ligegyldigt om du er helt ny til spillet, har spillet
skak på nettet eller er en rutineret klubspiller.

Skanderborg Skakklub har klubaften hver tirsdag i Sundhedshuset på
Sygehusvej 7 i Skanderborg. Til en typisk klubaften er der fire forskellige
tiltag du kan deltage i, som er beskrevet i detaljer nedenfor.

Udover tiltagende nedenfor er der mulighed for at spille holdskak, hvor
Skanderborg Skakklub spiller mod de omkringliggende klubber, og der er
hold på alle niveauer (nybegynder til stormester).

Derudover bliver der arrangeret temaaftener, hvor erfarne spillere fra
ligaholdet eller eksterne undervisere holder undervisning i et bestemt
emne, som kan forbedre vores alles skakspil. Det kan f.eks. være
undervisning i bondekæder, dårlige/gode officerer, osv.

Lyder Skanderborg Skakklub som noget for dig så mød op til klubaftenen
om tirsdagen, se mere på www.skanderborgskakklub.dk eller kontakt
Kai Munk på telefon 61 13 21 81.

BEGYNDERTRÆNING

SKAKCAFÉEN TURNERINGEN MESTERLIGAEN
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Begyndertræningen er for spilleren med en rating på under 1300. Her vil der være en underviser der styrer slagets gang, og
underviser i de basale principper i skak. Her er der rig mulighed for at få en rolig og grundig introduktion til skakkens verden,
og blive klædt på til at deltage i resten af klubaftenen.

Skakcaféen er for spillere med
enhver rating. I skakcaféen spilles
der skak for sjov, snakkes og
hygges, men er også stedet for
spilleren der vil forbedre og udvikle
sit skakspil.

Det er målet, at der altid vil væ-
re spillere med en høj rating tilstede,
der kan guide og hjælpe lavere
ratede spillere. Det kan foregå med
konkrete spørgsmål, analyser af
spillede partier eller afbryde partier
der spilles på aftenen.

Skakcaféen er uforpligtende og
man kan deltage de klubaftener der
passer ind i ens hverdag.

Turneringen er for spillere med
enhver rating, men som stadig
ønsker at spille et seriøst parti skak.
Turneringerne er forpligtende og
kræver ofte at man møder op flere
klubaftener i træk.

I løbet af året vil der være
forskellige turneringer som f.eks.
bymesterskabet, klubturneringen og
lynmesterskabet. Klubaftener hvor
der ikke kører en af de større
turneringer, vil der stadig blive
arrangeret mindre turneringer som
ofte afsluttes samme aften. Du vil
derfor altid kunne finde et seriøst
parti skak.

Mesterligaen er for spillere med over
1900 i rating. Turneringen for den
helt stærke spiller, som ønsker at
matche sig selv med spillere på
samme niveau.


