
 

 

Har i brug for en lidt udfordrende og sjov afveksling efter en travl juledecember måned og en grå januar? Så 
skal I/du tage til skakturneringen for børn og unge SSB Open lørdag d. 16. februar. 

 
Skakturneringen finder sted på Idrætsfabrikken Valdemarsgade 12 Vesterbro, og mødetidspunktet er 
senest kl. 10. (kom gerne lidt før) Der er indskrivning fra kl. 09:30. Det koster 50 kr. per barn at deltage, 
og i prisen er inkluderet en medalje til alle og frugt til børnene efter den sidste turneringskamp. Der vil 
desuden være ekstra præmier til nummer et og to i hver gruppe.  SSB Open varer fra kl. 10 til senest kl. 14. 
Et parti kan maksimalt vare 30 min (15. min pr. spiller), men dog mindre i skak for sjov-gruppen. Der er 
pause mellem hver spillerunde og der spilles 5-6 runder. 

Undervejs vil der være mulighed for at købe lidt frugt, saft, kaffe, let mad og lidt kage fra vores bod, hvor 
overskuddet går til vores egen skakklubs afslutning senere på året. Boden tager kun kontanter. 

Der kan tilmeldes til følgende grupper: 

Skak for sjov-gruppen (Begyndergruppen) 
Skak for sjov er for ABSOLUT begyndere, som kun har spillet skak i få 
måneder, og som stadig er usikre på skakreglerne. Den er også for dem, 
der har spillet skak i et halvt år, men deltager i en skakturnering for første 
eller anden gang. I denne gruppe vil der være introducerende spil i starten, 
men efter et par runder vil der være skak med alle brikker. 

Basisgruppen 
Basisgruppen er for dem, der har deltaget i skakturneringer nogle gange 
før og er fortrolig med skakur. 
 
Mestergruppen 
Mestergruppen er for dem, der har et ratingtal, eller har spillet i flere år og vil spille om titlen ”Mester i SSB 
Open 2013”. 
 

Tilmelding og betaling sker på http://www.ssb-sport.dk/Skak og sidste tilmeldingsfrist er onsdag d. 13. 

februar. (Obs. Tilmeld jer kun SSB Open, da det andet tilbud er vores faste undervisningstilbud) 
 

Kontakt evt. Jannick Olsen på vesterbroskoleskak@gmail.com hvis I/du har spørgsmål. 

Skakturneringen er den første af sin slags og derfor håber vi, at I vil være med til at gøre den uforglemmelig. 
SSB-Vesterbro Open er en del af SSB’s sociale aktiviteter og alle er velkomne. Hvis I vil vide mere om SSB så 
gå ind på http://www.ssb-sport.dk/  

Med venlig hilsen  
Jannick Olsen (leder af SSB’s faste skak- og skoleskakhold Skak for sjov) 
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