
Indbydelse til Skak på nettet tirsdag den 23. februar   

   
   

I indbydes til en ny turnering på nettet i Lichess tirsdag den 23. februar fra kl 19,00 
til ca kl 21,15. Næste uge forsøger vi med 3 grupper.   
Turneringen er opdelt i Gruppe 1: Hvor alle kan deltage uanset ratingtal (DSU rating)    

                   Gruppe 2: Max ratingtal er 1899 (DSU rating)   
                   Gruppe 3: Max ratingtal er 1399 DSU rating)   

  
I alle 3 grupper spilles der lynskak med 5 min + 3 sek pr træk og på 9. runder. 
   
Det er ikke nødvendigt at være medlem af en skakklub for at kunne deltage, jeg synes, I skal bruge 
det offensiv, hvis I kender nogen, som har lyst til spille, er alle velkommen.   
   
For at kunne deltage i turneringen skal man være medlem af 9. hovedskreds lichess klub. Det er 
ikke så svært at oprette sig, som medlem af klubben, som hedder 9. Hovedkreds lichess klub.   
   
Linket til  9. Hovedkreds lichess klub kommer her   
   
https://lichess.org/team/9-hovedkreds   
   
   
Når man kommer på linket, kommer der først en lille opgave, hvor man skal sætte mat i et træk, for at 
programmet ved man ikke er en robot. Herefter bør man skrive sit navn i bemærkningskolonnen. Herefter 
trykket man udfør. Så viser programmet, man har ansøgt om optagelse i klubben.    
   
Turneringen ligger så under 9. hovedkreds i lichess, hvor man skal tilmelde sig selve turneringen.   
   
Fordelen ved at oprette sig, som klub er blandt andet at, der bliver flere muligheder for andre 
betænkningstid m.v.    
   
Man skal oprette sig i god tid inden turneringen begynder, gerne mindst 1 time før start. Philip har oplevet, 
der er rigtig mange udlændinge, som op til start forsøger at komme til at spille med.    
   
Administrator er Philip Nielsen tlf 21523262.   
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