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Af væsentlige aspekter i Chess House er der nu styr på
lokoalesituationen. Der er forhandlet med udlejeren til en
huslejenedsættelse, hvilket betyder Chess House forbliver i de
nuværende lokaler. Dette betyder at Chess House har forlænget
kontrakten med De Linde og stadig er at finde på Katrinebjergvej
111A, 8200 Aarhus N fra 1. juni 2014.

Kontingent 2014
Da lokalesituationen nu er på plads for at sikre Chess Houses fremtid,
skal der selvfølgelig også være medlemmer som støtter op om en
skakcafé i Aarhus, hvor skakspillerne kan mødes på tværs af klubber.
Et samlet opholdssted for skakspillere. Skulle du ønske at være en del
af Chess House og dens fremtid, bør du melde dig ind i Chess House og
betale dit kontingent. Prisen er 400 kroner for seniorer, 150 kroner for
studerende og 100 kroner for juniorer som følger kalenderåret 1/1-14
til 31/12-14.
Beløbet kan indbetales til Chess House via Kontonr. 2273-3484193486.

Kontingent 2014

Tirsdagstræning

Seniorer 400 kr.

Tirsdagstræning er et nyt koncept i Chess House som er et
træningstilbud til ambitiøse spillere, der gerne vil være bedre.
Træningen foregår hver tirsdag i maj fra 16:30 til 19:45, og blive
afsluttet med en evaluering fra deltagerne.
Træningen er et samarbejde mellem FM Mads Boe og IM Klaus Berg
der begge har erfaringer med at skabe stærke skakspillere. Blandt
andet kan nævnes at Mads Boe er ungdomslandstræner og Klaus Berg
fast træner stærke juniorer om onsdagen.

Studerende 150 kr.
Juniorer 100 kr.
Kontonr. 2273-3484193486

Morten Rasmussen berettiger om den første træningsgang af fire
gange:
”Chess House er her i maj kommet med et nyt tilbud i samarbejde
med Klaus Berg, et tilbud der længe har været forbeholdt talentfulde
juniorer. Men hvorfor skal vi andre opgive at blive bedre til skak,
selvom vi har passeret teenager årene? Nu er tilbuddet her, og det
fortsætter hvis interessen er der blandt medlemmerne. Vi har alle hørt
at for at blive bedre til skak, skal vi løse skakopgaver. Mange/nogle har
sikkert også denne ambition, men det kniber lidt med udførelsen.
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Kan du nikke genkende til ovenstående, kan jeg anbefale at prøve
Chess House Tirsdagstræning. Jeg prøvede selv første gang sidste
tirsdag, og det er bestemt ikke sidste gang.
Man får tre timers undervisning i form af opgaver, alle med samme
tema, i tirsdags var det bondeslutspil. Klaus opsætter en stilling (se til
venstre for eksempel), herefter får man 5 minutter til at analysere
stillingen for sig selv, og notere sin løsning.
Efter første ’analyse’, indser man måske at det nok er for ambitiøst at
vinde med sort, og da en opgave sjældent går ud på at tabe, må det
være ’sort trækker og holder remis’. Hvordan gøres så det, sort
kommer i træktvang og hvids konge kan komme ind på d5 eller d6 …
Sort trækker.
Løsning nederst i nyhedsbrev

5 minutter går hurtigt, og herefter skiftes man til at fortælle sit forslag
samt hvorfor. Vi var 7 i tirsdags, og ved ingen af opgaverne havde vi
alle det samme forslag! Ovenstående opgave havde, så vidt jeg husker,
hele 4 forslag a6, a5, Kb7 og Kb6. Herefter gennemgår Klaus alle
foreslåede varianter, selvfølgelig i dialog med os tilhørere, og slutter af
med ’den rigtige’ løsning. (Bare ’min’ variant ikke gennemgås først når
man at tænke …)
På tre timer når man ca. 12-15 opgaver, og hvis man selv vil, kan man
tælle point efter om man har fundet de rigtige træk/løsninger, og til
slut fortæller Klaus hvad et samlet point antal ca. svarer til i rating.
Som sagt var det utrolig lærerrigt for mig, man lærer nogle temaer for
det valgte emne, og det er bestemt ikke sidste gang jeg deltager. Det
koster kr. 100 pr. gang, og man kan kontakte Klaus Berg eller Mads
Boe, hvis man gerne vil prøve. Her i maj foregår det tirsdage kl. 16:30 –
19:45 (incl. 15 min. pause).”

DagsEMT
DagsEMT er en turnering som henvender sig til personer der savner
noget skak i dagtimerne og gerne vil bruge dagen på skak i stedet for
den traditionelle aften. EMT’en kører over 5 runder, fordelt på
tirsdagene 27/5, 3/6, 10/6, 17/6 og 24/6 med rundestart 13:30 og
med en betænkningstid på 1 time og 45 min til de første 40 træk, fulgt
af 30 min + opsparet tid til den resterende del af partiet.
Skulle det have din interesse så se mere på hjemmesiden.
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Ost, Rødvin og Lynskak
Ost, Rødvin og Lynskak er et socialt arrangement der samler glæden
fra tre forskellige ting og afholdes 13/6-14. Der serveres 4-5
forskellige oste med lidt frugt, hvortil flute, kiks og et glas rødvin, en
alm. øl eller en sodavand følger med i prisen på 60 kroner.
Begivenheden består af 7-runders lynskak med forskellig
betænkningstid, der kan ses i tabellen til højre.
Så skulle du have interesse i et Chess House arrangement der lige så
meget bygger på et socialt fællesskab som et skakmæssigt fællesskab
så tilmeld dig online på hjemmesiden. Husk der kun er 24 pladser.

Ost, Rødvin og Lynskak
Runde
Tid
1
3m + 2s/t
2
3m + 2s/t
3
5m
4
5m
5
5m + 3s/t
6
5m + 3s/t
7
5m + 3s/t
Betænkningstiden er angivet
i m for min. og s/t i sek. pr.
træk, således 1. runde er 3
min + 2 sek. pr. træk.

Sommer Open 2014
Chess House arrangerer igen i år en Sommer Open. Har du ikke
tilmeldt dig Horsens Lang Weekend, synes du dobbeltrunder er for
hårde eller måske et helt tredje problem som forhindrer dig i at spille
skak henover sommeren, så kan denne Sommer Open måske komme
på tale.
Der spilles 7 runder schweizer og med en runde pr. dag i perioden
14/7 2014 – 20/7 2014.
Betænkningstiden er 2 timer til de første 40 træk, fulgt af 30
minutter + opsparet tid til resten af partiet.
Skulle det have din interesse så læs mere på hjemmesiden.

Chess House ambassadør
Chess House mangler gerne medlemmer som ønsker at lette
arbejdsbyrden. Disse ting kan være at planlægge et arrangement,
hjælpe til i baren når der er turneringer eller andre arrangementer,
hjælpe til med at holde Chess House rent, eller du går måske og
tænker på en helt fjerde ting der skal styr på.
Skulle det have din interesse og ønsker du at hjælpe Chess House, så
tag fat i en fra bestyrelsen eller send en mail og skriv hvad netop DU
vil/kan hjælpe med.

Sommer Open 2014
Runde Dato Rundestart
1
14/7
17:00
2
15/7
17:00
3
16/7
17:00
4
17/7
17:00
5
18/7
17:00
6
19/7
17:00
7
20/7
14:00
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Kalenderoversigt
Tirsdagstræning

Hver tirsdag i maj

DagsEMT

27. maj + tirsdagene i juni

Ost, Rødvin og Lynskak

13. juni

Sommer Open 2014

14. juli til 20. juli

Informationer Chess House
Adresse

Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N

Telefonnummer

86 19 76 47

Hjemmeside

www.chesshouse.dk

Formand

Mads Boe

Løsninger på opgaver
Opgaven er taget fra Yusupovs bog: Build up your chess 2, kapitel 24; opg 5
1… Kb6 2. Kd5 a6 3. Kd6 Ka5 hvor hvid ikke kan spille 4. Kxc5 da det vil føre
til pat.

