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SÆSONOPVARMNING 2001  
   
Skakklubben 1934-Nykøbing F. indbyder til 9 runder hurtigskakturnering  
mandagene 6., 13. og 20 august 2001 med 3 runder pr. aften á 30 minutter pr. spiller pr. parti.  
   
Spillestedet er Skakcenteret, Engboulevarden 42, Nykøbing F.  
   
1. runde starter kl. 19.00    
Turneringen afvikles i monradgruppe(r).    
Indskud: 90.- kr.  
Præmier: 20.- kr. pr. vundet parti, 10 kr.- pr. remis.  
   
Tilmelding senest 5. august til:  
Jens Petersen, Gl. Landevej 20, 4891 Toreby L.  
tlf.: 54 86 92 03  
E-mail: jpeter@post9.tele.dk    

Resultat:  
22 spillere deltog i hurtigskak turneringen, og der var almindelig enighed om, at det var en sjov måde
at påbegynde sæsonen på.  
Ideen var, at man blev præmieret for hvert point. En remis gav 10 kroner og en gevinst 20.
Indskuddet var 90 kroner og der var 9 runder. 9 remisser , og man tjente sit indskud ind igen.  

Det kunne man ikke se på spillet, der blev slåsset som om der var meget større gevinster på spil.
Jørgen Klausen fra Nordfalster startede som lyn og torden, og var indehaver af førstepladsen gennem
de første 7 runder. Desværre for ham knækkede formen til sidst, og den fortjente vinder blev Erik
Pedersen med 7½ point.  

Nummer to blev Henning Nielsen med 7 point, og først på 3. - 5. Plads kom Jørgen Klausen på deling
med Jan Andersen og Jens Petersen.  

Men alle var vindere, idet det laveste pointtal var 2, og medførte en præmie på hele 40 kroner!  

Den største vinder var nok klubben. Det var rigtig forfriskende og positivt at starte sæsonen på denne
måde.  
3 nye spillere trådte uden problemer ind i 4. Runde, og en startede med 7. Runde, så problemet med
de ''langsomme sæsonstartere'' er også løst.  

Mon ikke vi er klar til at gøre ligesådan næste år? Det er nok lidt tidligt at konkludere noget om
hvorvidt det har betydet noget for Byturneringen, men fakta er, at der er 6 tilmeldinger mere end
sidste år. Det kan være tilfældigt, eller det kan være det lidt senere starttidspunkt, men lad os nu
blot glæde os over fremgangen, og ikke mindst over, at hele tre nye medlemmer fandt ved til klubben
i år.  
Jens Petersen  
-  
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