Sjælsø Skakklub skakkalender efterår 2020
Ugedag

Dato

Aktiviteter

Bemærkninger

Oktober
søndag

25. Holdkamp, mesterrækken, r.1

mandag

26. • Holdskakuge
• Hyggelynskak
• Opsamlingsrunde i klubmesterskabet
(hvis muligt i forhold til kapacitet – se
bemærkninger)

Torsdag

29. Holdkamp i A-rækken, r.1: Nordkalotten 2 –
Sjælsø 2 (udsat pga. forsamlingsregler, se
bemærkninger).
Holdkamp i C-rækken, r.1: FHS 2 – Sjælsø 3
(kampen spilles)

BEMÆRK: Pga. forbuddet med at forsamles mere end 10
personer, har klubben ændrede aktiviteter til og med 16
november. Man må godt komme i klubben, dog højst 10
personer (dog ikke 9/11 pga. holdkamp). Skriv dig på
listen på vores hjemmeside. Hvis der er 10 personer på
listen, så må du desværre vente til en anden gang eller
bytte med en af dem på listen.
BEMÆRK: Som ovenfor

November
mandag

2. Klubmesterskab Runde 4 – første del (maks. 4
partier)

søndag

8. Holdkamp, mesterrækken, r.2 – udsat indtil
videre se bemærkninger.
9. Holdkamp i A-rækken, r.2: Sjælsø 2 –
Frederiksværk 1 (udsat pga. forsamlingsregler,
se bemærkninger).

mandag

BEMÆRK: Der må maks. være 10 spillere i klubbens
lokaler, jf. bemærkning ovenfor. Turneringslederen
koordinerer, hvilke partier der afvikles.
BEMÆRK: Som ovenfor.
BEMÆRK: Pga. holdkamp er der ikke plads til flere
personer i klubbens lokaler, jf. bemærkninger ovenfor.

Holdkamp i C-rækken, r.2: Sjælsø 3 – NSK 2
(start kl. 19.30) (kampen spilles)

mandag

mandag

mandag

16. Klubmesterskab Runde 4 – andel del (maks. 4
partier)
Det tidligere programsatte skakteori (med GM
Carsten Høi) er udsat indtil videre
23. Klubmesterskab Runde 5.

30. •
•

Opsamlingsrunde i klubmesterskabet
Hyggelynskak

December
søndag

mandag

6. Holdkamp, mesterrækken, r.3 (Hillerød 3 –
Sjælsø 1) kl. 12.00
7. • Holdskakuge
• Hyggelynskak
• Opsamlingsrunde i klubmesterskabet
8. Holdkamp i A-rækken kl. 19.30: Hillerød 4Sjælsø 2
14. Klubmesterskab Runde 5

mandag

21. Juleafslutning

mandag

28. Klubben lukket pga. juleferie

mandag

Tirsdag

BEMÆRK: Der må maks. være 10 spillere i klubbens
lokaler, jf. bemærkning ovenfor. Turneringslederen
koordinerer, hvilke partier der afvikles.

Med mindre forsamlingsforbuddet på 10 personer bliver
forlænget, må vi igen være flere end 10 personer i klubben
fra denne dato.
Muligvis flyttes skakteori fra den 16. november til denne
dag.

