Nyhedsbrev klub april/maj 2020
Klubaktiviteter ligger jo desværre stille for tiden og turneringer må aflyses.
Men der er lys forude, vi ser så småt frem til at Danmark kan genåbnes trin
for trin.
Så hvorfor ikke bruge ventetiden på at gennemtænke klubbens materiale
situation?
Her har jeg det gode budskab at marts måneds klubtilbud (vedhæftet) stadig
kan bestilles, i hvert fald så længe de europæiske grossister´s lagre rækker.
En del klubber har allerede draget nytte af disse ekstraordinære gode tilbud. I
kan sandsynligvis stadig nå det.
Det er det ene budskab i dette nyhedsbrev.
Det andet budskab har forbindelse med at jeg i sidste nyhedsbrev skrev at
Skakbloggen er blevet DGT forhandler.
Mange danske klubber er velforsynede med ure.

Foto: fra den spændende afslutning af 2019 udgaven af Xtracon Chess
Open. Et typisk set-up med DGT e-board. Foto: Sigfred Haubro
Men for de klub og turneringsarrangører, der arbejder med e-boards og
livesending, så er der et snigende problem. Jeg oplever at flere er trætte af
arbejdet med at lægge kabler ned og fjerne dem igen, eksempelvis for
afvikling af kun en runde i holdturneringen. Det tærer på de frivillige kræfter i
klubberne. Men det er jo vilkårene med en kablet løsning.
Flere danske arrangører investerede fra start af i DGT´s trådløse system
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Caissa, netop for at undgå dette arbejde. Men også de har eller får
problemer.
DGT stoppede nemlig for flere år siden med produktion af Caissa (eller
rettere sagt deres underproducent lukkede). Der kan ikke længere skaffes
reservedele til Caissa, eller dele til udbygning. Jeg ved det, da jeg for flere
klubber har forsøgt at bruge mit netværk til grossister og webshops i Europa.
Men dele til Caissa kan ikke længere opstøves.
Der går rygter om at DGT måske kommer med et nyt trådløst system. Men
ingen ved hvornår eller om det er korrekt. Heller ikke om det i givet fald bliver
kompatibelt med Caissa dele.
Derfor er mit andet budskab, at Skakbloggen netop er blevet forhandler af et
nyt (i hvert fald nyere) trådløst system fra producenten CE (Chess Evolution).
Dette system – med tilhørende ur – er FIDE godkendt siden 2017.

Foto: viser CE´s Premium clock stående ovenpå deres trådløse station.
Uret har ingen knapper, men stort touch display.
CE softwaren kan uploade spillernes navne og den aktuelle tidskontrol til uret.
Herudover gør softwaren livet lettere for arrangør og dommere. Alle ure kan
med få klik på pc´en startes på en gang, og softwaren kan vise 50-træks
reglen med mere.
Systemet virker gennemtænkt. Det er også udviklet af en erfaren stormester,
ungarske Csaba Balogh, der står bag Chess Evolution:
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CE´s trådløse set-up er dyrt. Som udgangspunkt 6.700 kr for et komplet sæt
med e-board, trådløs station, premium ur og e-brikker.
Jeg har lige lagt ud ved at skære 10% af prisen, så prisen pt er 6.000 kr.
Men er i interesserede i at starte en proces op, så vil jeg gerne for min del
forsøge at presse yderligere en rabat igennem ved CE. Mon ikke at CE er
interesserede i at få de første sæt sat op også i Danmark😊
Du kan læse mere om CE´s trådløse løsning på www.skakbloggen.dk
Tredje budskab handler om ure. Jeg skrev godt nok ovenfor at mange
klubber er velforsynede med skakure. Men jeg oplever også at mange
klubber har et behov for at udskifte ure. Bare i de seneste par uger har jeg
forsynet flere danske klubber med ure.
Nu er budskabet at DGT har fået en konkurrent i CE også på dette punkt.
CE har udviklet deres CE Classic clock, der funktionsmæssigt er at
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sammenligne med DGT 3000:

Kendetegnet af et stort display og høj brugervenlighed. Uret har også FIDE
Approval,
Uret koster normalt 560 kr. Jeg kører pt med et tilbud på -21% = 442 kr.

Mit fjerde budskab i dette nyhedsbrev hænger sammen med at det
selvfølgelig er en stor beslutning for en klub eller turneringsarrangør at skifte
digitiale ure og e-boards.
Man har eksisterende materiel, vi taler om dyrt grej og der skal sandsynligvis
søges fonde.
Vil man gerne sælge ens eksisterende DGT udstyr til en anden klub, så har
jeg derfor oprettet en ”Brugtbørs” på www.skakbloggen.dk.
Det virker oplagt i Danmark at fordele udstyr imellem os, så nogle klubber kan
fortsætte med at køre DGT´s Caissa system. Måske via ”brugtbørsen” udvide
antal boards. Medens andre kan skifte til CE´s trådløse set-up.
På ”brugtbørsen” kan i få påført jeres ”annonce” for køb eller salg.
Skriv bare til mig med antal, type, gerne foto og kontaktinfo.
Selve køb/salg foretages bedst direkte imellem jer som klubber (hvis
Skakbloggen er inde over skal vi f.eks. pålægge fordyrende moms).
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På ”brugtbørsen” vil jeg selvfølgelig gerne påføre andre sider, f.eks. køb/salg
af brætter eller brikker. Sig til ved behov.
God fornøjelse med klub og turneringsaktiviteterne!
Husk at jeg altid står klar med rådgivning via mobil, mail eller chat.

Med venlig hilsen

Ole Knudsen,
Skakbloggen
www.skakbloggen.dk
ole@skakbloggen.dk
Mobil 2028 0756
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