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Chess House Nyhedsbrev December 2017
Miraklernes tid er ikke forbi, og historien om Chess House i 2017 er en
god historie om vækst og glæde, fremfor modgang og tilbagegang. Et lille
mirakel, tør vi vist godt kalde det.

Masser af medvind
På stort set alle områder oplever vi fremgang. Flere medlemmer og flere
besøgende, der deltager i flere aktiviteter; økonomien er i stærk bedring; flere
frivillige støtter og bakker op; flere sponsorer og samarbejdspartnere; børnene
strømmer til arrangementer i Chess House, og den positive feedback fra både
børn og forældre er nærmest overvældende, men også yderst motiverende.

Ny CH Webshop og CH Skakrejser
Siden sidste nyhedsbrev er websiden blevet en stadig bedre og bedre platform
for kommunikationen mellem Chess House og vores brugere. Nu har vi så føjet
en flunkende ny webshop til. I webshoppen formidler vi nogle af af de mange
nye tiltag, der allerede er klar, og mange flere er på vej til glæde for alle
skakinteresserede. Som eksempel på nye tiltag har vi vores første skakrejse,
hvor Chess House bussen kører til Bad Zwischenahn i Tyskland til en stor og
spændende turnering, måske noget for dig ? Læs mere HER.

Træningstilbud til alle
Et andet tiltag, der går i luften ved årsskiftet, er et struktureret udbud af
træningstilbud fra nogle af landets bedste skaktrænere; der tilbydes
undervisning på alle niveauer og på et væld af forskellige måder, lige fra
seminarer til personlig skypeundervisning. Mere info om det i næste
nyhedsbrev.
https://us15.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=356635
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Turneringer
I Chess House brænder vi naturligvis for at lave skakturneringer, og da
turneringer er en del af vores DNA, arbejder vi målrettet på at gøre dem så
spændende og interessante som muligt; hellere færre men bedre turneringer,
så vi rammer bedst muligt i forhold til vores brugeres behov.

CH Superlyn
CH Superlyn er et godt eksempel på denne tankegang. I stedet for det tidligere
Fredagslyn, der kørte hver fredag, har vi nu en stor lynturnering første fredag i
hver måned med større præmier og stor opmærksomhed fra top skakspillere,
bl.a. Danmarksmesteren Mads Andersen, der ofte deltager. Responsen på
dette nye tiltag har været overvældende positiv, og gang på gang slår vi
deltagerrekord. Det er ligeledes nyt, at vi næste gang afholder CH Superlyn,
ikke i Chess House, men på BART i Skolegade i Aarhus. Det bliver et
nytårsbrag af en lynturnering, hvor der er sponseret øl fra Ceres og masser af
god skak i højt humør - kom med, hvis du tør ;-) Læs mere HER.

GM Turnering og Aarhus Mesterskabet
Aarhus Mesterskabet skal selvfølgeligt også nævnes. Stor og spændende
turnering med sideløbende Stormesterturnering. Her kan man både hente
inspiration fra den absolutte elite og samtidig blive udfordret på egne evner i
Aarhus Mesterskabet. Sæt X i kalenderen i februar 2018 til en af årets største
turneringer i Jylland. Læs mere HER.

Onsdags EMT
Kan man ikke vente til februar er der mulighed for at deltage i vores onsdagsEMT, der starter lige efter nytår. Den seneste havde 20 deltagere fra et væld af
forskellige klubber, så mon ikke den næste også bliver spændende at deltage i.
Læs mere HER.

Sådan kunne vi blive ved ...
- men det bedste er, hvis i ikke kun læser nyhedsbrevet, men også følger med
på vores hjemmeside! Der er ofte opdateringer, så der er næsten altid noget nyt
at finde for den skakinteresserede.

Vi glæder os til 2018
God Jul og Godt Nytår fra alle os i Chess House, vi ser frem til at se dig i 2018
til et forrygende skakår. Kom med og deltag i succes'en i Chess House!
Med venlig hilsen
Sven Christensen

Formand & Optimist
https://us15.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=356635
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Chess House – Hele Danmarks Skakhus
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