
Velkommen til julesalgsmesse og ChessBase workshop i Århus 

Lørdag den 14. og søndag den 15. november 2015. 

 Julesalgsmesse. Køb julegaven her! 

 ChessBase workshop 

 ChessBase taktik konkurrence  

 Livetransmission fra 2. runde ved EM. Vi følger både dame og herre landsholdet med Per 
Andreasen som kommentator. 
GM Jacob Aagaard, der er holdkaptajn ved EM, vil være med via skype efter at de danske 
spillere har afsluttet deres partier.  

 

  

Foto: fra vores salgsudstilling ved Politiken Cup 2015 

Vi vil have et bredt udvalg med af skakbøger, dvd´er, undervisnings materiale, brikker, 
brætter, ure, notering mm 

Det hele foregår på Skæring Skole i den nordlige ende af Århus.  Let tilkørsel via Djursland 
motorvejen, eller lokalt med bybus. Adresse: Skæring Skolevej 200, 8250 Egå. 
 
Afvikling i Århus gør det også muligt at fylde en bil fra Sjælland og tage færgen over 

 

Program: 

Lørdag 14. november 
Kl. 12:00.  150 kvm salgsmesse åbner 
Kl. 12:00.  ChessBase´s taktik konkurrence starter 
Kl. 13-20:30. Martin Fischer fra Chess Base besvarer individuelle spørgsmål 
Kl. 16-20:30  Live transmission fra EM i Reykjavik 
Kl. 21:00 Messen lukker.  

 

 

 



Program:  

Søndag 15. november 

Kl. 9:30  150 kvm salgsmesse åbner 
Kl. 10:00 ChessBase´s taktik konkurrencen fortsætter 
Kl. 10:00  Workshop med Martin Fischer fra Chess Base, første del, starter 
Kl. 14:00 Workshop med Martin Fischer fra Chess Base, anden del, starter 
Kl. 16:00 ChessBase´s taktik konkurrencen lukker, og Martin Fischer uddeler præmier. 
Kl. 17:00  Salgsmesse lukker, og oprydning påbegyndes.  
 

 

 

ChessBase workshoppen afholdes af Martin Fischer 
 

ChessBase workshop 
Denne kræver køb af billet til 300 kr. via www.skaksalg.dk. Tilmeldingsfrist: 11. november  
Billetprisen kan denne weekend 100 % veksles til frokost og køb af ChessBase produkter! 

Uanset om du er turneringsspiller, klubspiller, skakunderviser eller forældre, så har du her chancen 
for at lære mere om at benytte Chessbase 13, Fritz og dvd´er i din skaklige udvikling. 

Foredraget foregår på engelsk. 
 
Første del vil basere sig på brugen af ChessBase 13 og ChessBase Magazine til daglig træning og 
sparring. Herudover brugen af aktuelle Megabase 2016. Varighed: 90-120 minutter. 
 
Anden del vil vise hvordan man kan bruge åbnings og slutspils dvd´er, og vise hvordan man mest 
effektivt bruger ChessBase. Varighed: 90-120 minutter. 
 



ChessBase taktik konkurrence 
Denne konkurrence løber henover både lørdag og søndag. 

Konkurrencen er åben for alle, der køber for minimum 150 kr. (af alle skakprodukter, ikke kun 
ChessBase produkter). Køb af billet til workshop giver selvfølgelig også ret til deltagelse.  
 
Afvikling sker på vores pc, tilknyttet projektor, så alle kan følge konkurrencen.  
Alle skal løse 25 positioner på tid. Afviklingen sker via tactics.chessbase.com  
 
Præmierækkefølgen afgøres i første omgang af antal korrekt løste opgaver. Som tiebreak ved 
ligestilling anvendes systemets tactic rating af deltagerne. Dommer på konkurrencen er Martin 
Fischer fra ChessBase. 

Gode præmier fra ChessBase efter antal deltagere i konkurrencen 

 

 

Alle skakspillere bedes hjælpe os med at sprede budskabet ved at gå ind på vores facebook 
side, og dele det tilsvarende opslag med deres facebook venner.  

Vores facebook adresse er / Dansk Skaksalg 

 

Vi ses til et par gode dage i Århus! 
 

Med venlig hilsen 

Doris Banasik og Ole Knudsen 

Dansk Skaksalg aps 

 

 

    

 
Denne mini festival arrangeres sammen med ”SK 1968”, der også stiller hjælpere til 
rådighed. 


