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Hurtigskak for 3-mandshold i Køge   
Køge Skakklub indbyder til 8 runders hurtigskak for 3-mandshold.   
Spilledag   
Lørdag den 20. april 2002 med start kl. 9.45.   
Spillested   
Dagcentret, Blumesvej 3, 4600 Køge (10 min. gang fra Køge Station).   
Turneringsform   
3-mandshold + evt. reserve. Holdene inddeles efter ratinggennemsnit i seedningsgrupper.   
Der spilles med 20 min. pr. spiller pr. parti.   
Indskud   
300 kr. pr. hold som betales ved turneringsstart.   
Præmier   
Mere end 100% af indskuddet.   
Ved 20 hold min. 2000 kr. i hovedpræmie og 3 seedningsgrupper.   
Tilmelding   
Navne og ratingtal til Klaus Hestehauge på tel. 5614 7085 eller e-mail penny.lane@adr.dk senest  17.april 2002   
Forplejning   
Der vil være en velassorteret kantine med rimelige priser på spillestedet.   
NB! Se Køge's hjemmeside med flere detaljer.  
-  
kildemateriale: "Køge skakklubs homesite 04.03.2002"  

Resultater:  
Lørdag den 20. april 2002 afholdt Køge Skakklub endnu en udgave af den hyggelige hurtigskakturnering for hold - præmisserne var de
velkendte med 3 mand på hvert hold og evt, en enkelt reserve.  
Der havde i år tilmeldt sig 13 hold, hvilket ikke er tilfredsstillende for arrangørerne, der hele tiden har bestræbt sig på at samle i nærheden
af 20 hold til turneringen. Der mange mange kræfter på turneingen, så hvis klubbens ambitioner om en sportslig afvikling ikke over 8 runder
ikke skal misse helt, skal der formentlig nytænkes lidt mht. efterårets eventuelle afvikling af et lignende arrangement. Især klubbens egne
medlemmer har det knebet gevaldigt med at få til at stille op, så vi kan ikke klage over andre skakklubbers sløvsind i den forbindelse, men
må gribe i egen barm og finde synderne internt. Nok om det! Turneringen blev i stedet for de 8 annoncerede afviklet over 7 runder, og
dagen bød på mange gode og spændende skakpartier.  
Gruppe 1  
"De planløse" <1929> Jacob Sylvan,  Peter Tjørnsted og Jesper Friis  vandt med 16½ p og anden pladsen til "Hansen & Co" <2033> Lars Bo
Hansen, Michael Bjertrup og Martin Hansen  med 15 pts  
Gruppe 2  
"Frem med svinet" <1765> Thomas Mørkøre, Lars B Hansen, Steen Rasmussen og Michael Knudsen vandt gruppen med 12 pts og anden
pladsen gik til "Bavian Skorperne" <1699> Pilip Reuter, Kim R Jensen og Teddy Hansen med 11 pts  
-  
kildemateriale: " Køge skakklubs homesite 18.05.2002"
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