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Slagelse Åben 2000  

Slagelse Skakklub indbyder til 5 runders EMT.  
Spillested: Slagelse-Hallen, Parkvej 33, 4200 Slagelse.  
Spilledage- og tider: Mandagene 2/10 - 9/10 - 16/10 - 23/10 og 30/10 - 2000 i tiden 19.00 til 24.00.  
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter ½ time plus opsparet tid til resten af partiet.  
Turneringsform: Inddeling i 6-mands grupper, nederste gruppe evt. som Monrad-gruppe.  
Indskud: Alle klasser kr. 125,- . Betales første spilleaften. 80% af indskuddet går til præmier. Der er delvist rygeforbud i lokalet (de to første timer).  
Tilmelding: Skriftligt – gerne klubvis – med oplysning om navn, fødselsdag og –år samt rating senest d. 18/9-2000 til Jesper Dyberg Larsen,
Kongelyset 15, 1., 4200 Slagelse (58 52 23 53)   

Resultat:   
Igen i dette år arrangerede Slagelse Skakklub Slagelse Åben - en åben EMT i begyndelsen af sæsonen. Formålet med turneringen er at give klubbens
spillere lidt kamptræning inden holdturneringen går i gang.  
I år løb turneringen over 5 runder  i oktober. Deltagertallet var lidt lavere end sidst år: 30 deltagere mod sidste års 36. Retfærdigvis skal det siges, at
der var konkurrence fra turneringer i Dianalund, Ringsted, Køge og Næstved i samme tidsrum. Hvad turneringen manglede i deltager antal havde den
til gengæld i underholdning og kampskak. Med en remisprocent på sølle 23 blev der virkeligt gået til sagerne - også blandt klubkammeraterne fra
Slagelse.  
Turneringen blev ikke uventet  vundet af rating favoritten Max Nielsen, pers.medlem. Det var hans 4.sejr i Slagelse Åben siden turneringsstarten i
1992. Gruppe 1 havde en ganske spændende sammensætning, idet også Jens Abildlund fra Nordre deltog. Med 2127 var han næst højest ratede
spiller. Jens måtte dog sensationelt lægge ryg til nederlag til Lars Jørgensen og Villy Lindskov begge Slagelse. Gert Jørgensen, Lars Jørgensen og Søren
Dyberg Larsen benyttede lejligheden til at dele anden pladsen mellem sig.   
Gruppe 2:  
1.Henning Petersen, Slagelse 4 p  
2.Morten Rytter, Slagelse 3½ p  
De vidste på forhånd at han var umulig at besejre. Henning Pedersen vandt sikkert. Eneste reelle trussel var Morten Rytter, der fint levede op til det
flotte resultat fra sommerens Copenhagen Open. Morten skal snart tages meget alvorligt af de stærkeste Slagelse-spillere. Kjeld Lindhard førte
turneringen efter 3.runde, men tabte så til de to ovenstående.Flemming Dickows tryllekunster lykkedes kun glimtvis.Kim Hede er stadig lidt rusten efter
sin lange pause, mens der nærmest må være krisestemning i Morten Lycks lejr. Han kommer igen...bare rolig!  
Gruppe 3:  
1.Mikkel Jørgensen, Slagelse 4½ p  
2.Orla Lind Mortensen, Forlev 3½ p  
Gruppe 4:  
1-2: Michael Christensen og Svend Dyberg Larsen, Slagelse begge med 3½ p  
Gruppe 5:  
1.Henning Nielsen, Forlev 4 p  
2.Knud Christensen,Slagelse 3½ p  
-  
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