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FaxeHverDage EMT   

Faxe Skakklub afholder en 7 runders E.M.T. på onsdage med start kl. 12.00.  
Turneringen er rettet imod skakspillere, som har tid midt på dagen, og som gerne vil benytte
muligheden til lidt turnerings-skak.  
Spillested: Præstøvej 2A, overfor Fakse Bio i centrum af byen. Der er lokaler for rygere og ikke
rygere.  
Spilledage: 21/3 - 28/3 - 4/4 - 18/4 - 25/4 - 2/5 - 9/5. Alle dage er onsdage. Udsatte partier spilles
på torsdage kl. 12.00.  
Betænkningstid: Turneringen afholdes som en Monrad. 2 timer til 40 træk + ½ time til resten af
partiet.  
Indskud: Indskuddet er 125 kr. Hele indskuddet, minus EMT-afgift, går ubeskåret til præmier.
Betaling senest ½ time før start.  
Tilmelding: Til Svend-Erik Wehlast, på tlf 56 73 06 36 eller på e-mail niels_chr@email.dk  
 Husk navn, fødselsdag, og rating.   

Resultat   
For 3. gang afholdt Faxe Skakklub sin 7. runders åbne turnering, der er speciel derved, at der spilles
midt om dagen på en onsdag. Derfor er det  mest pensionister, der finder tid til at deltage - den
gennemsnitlige alder på de 22 deltagere var 66 år.  
Et andet særpræg ved Faxe EMT er, at alle spiller i en stor gruppe, hvor ratingforskellen i år var 1052
fra top til bund. Selvfølgelig er der så en opdeling i 2 præmiegrupper. I den øverste præmiegruppe
levede Leif Jensen op til rollen som klar ratingfavorit og vandt med stort forspring.  
1. gruppe:  
1.Leif Jensen, Nykøbing S,  6½point  
2.Svend Eckert, Skælskør 4½  
3.Herman Jensen, Faxe 4½  
I den nederste præmiegruppe lavede Knud Eriksen (alder: 75 år) en kæmpe overraskelse, da han
som tredje lavest ratet gik hen og vandt sin gruppe. Undervejs tog han 1½ point fra spillere i den
øverste gruppe og vandt over 200 ratingpoints.  
2.gruppe:  
1.Knud Eriksen, Præstø 4½ point  
2.Svend Erik Wehlast, Faxe 4 point  
3.Niels Jensen, Faxe 4 point  
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