
Kursusplan efterår 2016 for Fritz- og Chessbase-kurser 

 
Planlagte kursus efterår 2016:  

1.-2. oktober 2016: Skakklubben K41, Mellemtoftevej 11, 2500 Valby. 
Tilmeldingsfrist: 25. september 
 
8.-9. oktober 2016:  Fredericia Skakforening. Seniorhuset:  I. P. Schmidts Gård, Vendersgade 4, 7000 
Fredericia 
Tilmeldingsfrist: 25. september 
 
15.-16. oktober 2016: Gribskov Skakklub, Helsinge Kulturhus/Bibliotek, Skolegade 43, 3200 Helsinge  
Tilmeldingsfrist: 2. oktober 

Tilmelding til hvert kursus vil være begrænset for at sikre det bedste udbytte. 

En kursusweekend med Fritz 15 og Chessbase 13 ser således ud: 

 Lørdag kl. 14-18: Fritz 15 (en kaffepause indlagt) 
 Søndag kl. 10-18: Chessbase 13 (to pauser indlagt: frokost samt kaffe med sødt om 

eftermiddagen) 

Man står frit for at tilmelde sig kun til en af dagene, eller til begge. 

Chessbase 13 er et komplet program med alle tænkelige funktioner, hvis man vil arbejde seriøst med 
skak. For turneringsspillere op til IM-niveau vil dette kursus være at anbefale. 

Fritz 15 kan tilføjes som en del af Chessbase 13-pakken, men kan også stå alene. Fritz 15 er især 
velegnet som træningspartner for klubspillere, der ønsker en mindre forberedelse til partiet samt efter 
analysere for at finde fejl.  

Underviser: IM Silas Esben Lund. 

 

Det får du med fra weekenden: Viden om og træning af de grundlæggende egenskaber i hhv. Fritz 15 
og Chessbase 13.  Hjælp med eventuelle problemer med opsætning. 



 
Weekendkurserne er både for: 

 klubspilleren, der ønsker at forberede sig og træne mest effektivt og tidsbesparende 
  

 turneringspilleren op til IM-niveau, der i dag bruger programmerne, men ønsker at lære mere 
om at forberede sig og træne mest effektivt og tidsbesparende (der kommer et kursus kun for 
Im + GM´er) 
  

 redaktøren, der ønsker at publicere skakindhold på en hjemmeside/blog 
  

 træneren, der ønsker at lære brugen af de mange muligheder i Fritz og Chessbase til 
undervisningsbrug 

 
Skakspillere på alle niveauer har bestemte rutiner ved forberedelse, analyse af partier og træning. På 
kurset vil der være fokus på optimering af disse processer, da det gør livet lettere at bruge de 
standardprocedurer, der er indbygget i programmerne. I den forbindelse kommer vi også komme ind 
på de produkter og services, som Chessbase udbyder, herunder en masse online-funktioner såsom 
”Cloud analysis” og ”Let’s check”. 

Typiske temaer: 

 Opbygning af et åbnings repertoire 
 Forberedelse til et parti 
 Den rigtige omgang med skakcomputere såsom Fritz 15 
 Slutspilstræning 
 Søgefunktioner: Søg på bondestrukturer, materiale, manøvrer m.v. 
 Sende og modtage parti-filer i forskellige formater 
 De forskellige publishing-muligheder 
 Chessbase online-funktioner 

Og meget mere. 

På kurset vil vi berøre de ovennævnte temaer, dog i en grad der også tager hensyn til kursisternes 
kunnen og interesser. Undervisningen vil bestå af korte oplæg fulgt af arbejde i grupper, så kursisterne 
får førstehåndskendskab til brugen af Fritz og Chessbase. Ved sammensætningen af disse grupper er 
det vigtigt, at Silas har en ide om kursisternes kendskab til Fritz og Chessbase, så alle får mest muligt 
ud af dagen, og niveau og tempo i undervisningen er tilpasset bedst muligt. Derfor vil kursisten blive 
bedt om at udfylde et lille spørgeskema forud for kursus weekenden. 

Tilmelding og niveau:   
Alle skakspillere er velkommen til at deltage. 

Tilmelding og betaling foregår via www.skaksalg.dk  som ved andre køb.  
Mere information om kursets indhold og spørgsmål: Silas Esben Lund på chessbase@skaksalg.dk.  

Her i 2016 vil priserne være: 

4 timers kursus i Fritz 15: 229 kr 

8 timers kursus i Chessbase 13: 449 kr 
 
I 2017 forestiller vi os følgende aktivitetsniveau: Odense, Århus, Aalborg, Herning, 
København,  Nordsjælland, Sydsjælland og evt. Rønne. 



Plus et kursus kun for IM og GM´er (både i nærskak og i k-skak). 

Hold øje med, om der kommer et kursus i nærheden af dig: Tjek www.skaksalg.dk  eller send en e-mail 
til sales@skaksalg.dk for at tilmelde dig nyhedsbrevet. 
 
Er i som klub interesseret i at være vært for et weekendkursus, så skriv til chessbase@skaksalg.dk.  
Af hensyn til forplejning bør der være adgang til et mindre the-køkken, og lokalet bør være forsynet 
med en projektor. Med plads til minimum 20 deltagere. Vi medbringer selv mobilt bredbånd. 

  

Salg af Chessbase produkter: 
Kursister skal forkæles. I forbindelse med kurserne vil der derfor være salg af Chessbase produkter 
med 15 % rabat.  

Der kan betales med betalingskort eller mobilepay, men ikke kontant. 

 
Om IM Silas Esben Lund:  har stor erfaring i brugen af Chessbase og Fritz - både som spiller, 
underviser og forfatter. Har været på efteruddannelse hos Chessbase.  
 
Med sin erfaring og spillestyrke kan han tilføre det skaklige element til undervisningen, der gør brugen 
af Fritz og Chessbase endnu mere optimal. 

 


