
INVITATION 

Deltag i ASK Træningsdag 2021 - næste skridt til at blive en stærkere skakspiller! 

Lørdag den 2. oktober 2021 afholder Allerød Skakklub en hel dag med skaktræning. Vi har sammen med 
stormester Carsten Høj sammensat et spændende program: 

 Opvarmning: Skakopgaver løses i grupper 
 Lektion 1. Den kommende VM match mellem Magnus Carlsen og Nepomniachtchi. Hvad kan vi 

forvente af matchen og ikke mindst- hvem vinder? Carsten Høj viser bl.a. partieksempler på 
demobræt og kommer med sin egen mening angående chancerne! 

 Lektion 2. Mød mesteren: Carsten Høj spiller 10 minutters partier mod udfordrere. Carsten og 
udfordrer fortæller løbende om deres tanker og idéer. Publikum har mulighed for at spørge ind til 
partiet ved post mortem diskussioner. 

 Lektion 3. Fra åbning til midtspil - eller fra åbning og direkte til slutspil. Hvilke åbninger og 
strukturer skal man vælge der ligger til ens stil? Tilstræber man aggressive opstillinger eller 
soliditet. Eller vil man gerne i slutspil uden for meget risikabelt midtspil? Planlægning og 
forberedelse kan alle lære. 

Det koster 100 kr. at deltage i selve dagen, hvilket inkluderer frokost, eftermiddagskaffe og kage, fri kaffe, 
te og isvand hele dagen. Det er muligt at købe øl og vand. 

Træningsdagen slutter omkring kl. 17.00, hvorefter du har mulighed for at deltage i en hyggelig fælles 
aftensmad (kinesisk), som vi får bragt udefra. Prisen for middagen er 100 kr. Efter middagen er der 
mulighed for lynskak. 

Træningsdagen er for klubbens A- og B-medlemmer, uanset spillestyrke. 

Forhåndstilmelding og -betaling er nødvendig og sker på https://skak.nemtilmeld.dk. Tilmeldingsfrist 29. 
september. Hør mere om træningsdagen hos Claus Andersen, cwa@live.dk, eller Nils Hoffmann, 
nils.hoffmann.dk@gmail.com. 

Du får med træningsdagen et godt grundlag for at øge spillestyrken, nye tips og inspiration til at træne skak, 
og lejlighed til at møde dine klubkammerater på en anden måde end de sædvanlige klubaftener. 

Tid: Lørdag den 2. oktober kl. 10.00-17.00 

Sted: Klubbens lokaler, Skovensvej 4, 1. sal, 3450 Allerød 


