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Tirsdagsmarked 2/7-02 

Skakdyst mellem byrådsmedlem for Det Radikale Venstre Michael Larsen og Formand for Venstre på Møn Jens Ravn. 
Parterne startede med at fortage en lodtrækning om farvefordelingen. Dette gav hvid til Michael og sort til Jens. Herunder følger partiet for
interesseret som kunne havde lyst til at spille partiet igennem.  
  

Skakdysten tirsdag d. 9/7-02 på Stege Torv. 
Borgmester Knud Larsen stillede op til kamp mod Bjarne Markussen som er socialdemokratisk byrådsmedlem. Lodtrækningen om farven på
brikkerne faldt ud, så Bjarne spille hvid og Knud sort. Begge spilleres spil præget af at de havde prøvet det før. Bjarne fortalte at han for
mange år tilbage havde spillet i klub her på Møn. Knud derimod mente ikke han havde spillet siden han sidst stillede op til skakdyst med
Skakklubben som arrangør, for 4 år siden. De spillede i 1½ time hvor de at egen fri vilje ikke modtog nogen form for hjælp fra klubben. Efter
at spillet havde svinget lidt til begge sider mellem dem, blev de enig om at tage remis. Knud stod lidt bedre i kraft af at han havde et par
bønder i overskud i forhold til Bjarne. 
  

Tirsdagsmarked 16/7-02 

Skakdyst mellem Ejendomsmægler Minna Bagge Hansen og Revisor Carl Johan Poulsen. Endte med at Carl Johan efter kun 20 min. tid vandt
dysten. Begge spillere stod og snakkede om hvor mange år, det sidst var at de havde haft skakbrikker mellem fingrene. De mente begge at
det måtte være ca. 45 år siden, da de ikke havde spillet siden de var børn. Foruden den tidsbestemte dyst er der også mulighed for at løse
opgaver som skakklubben opsætter, for en rigtig besvarelse, overrækkes der en sponseret præmie fra Møns Bank. 

Tirsdagsmarked 23/7-02 

Skakdyst mellem Beredskabschef Henning Larsen og Indsatsleder ved Falck Klaus Nøhr Hansen. Startede med lodtrækning om farverne hvor
Klaus fik de hvide og Henning fik de sorte brikker. 
Kampen blev der spillet i et højt tempo, begge spillere gik frisk til sagen, og efter ca. en halv times spil, var der ikke mere for Klaus at stille
op, Henning havde for mange brikker tilbage og Klaus opgav dermed. 
  

Tirsdagsmarked 30/7-02 

Skakdyst mellem Kørerlærer Jan Kristensen og Viceborgmester Birgitte Steen Jørgensen. Blev et godt parti der rakte sig over en times spil.
Herefter havde Jan fået så godt et overtag at det ikke var muligt for Birgitte at komme tilbage i partiet, og valgte derfor at opgive. Begge
deltagere modtog et fint ølkrus med skakklubbens logo på, som alle der har deltaget i løbet af dette års Tirsdagsmarked har modtaget.
Udover den fastlagte Skakdyst, har klubben også arrangeret en konkurrence, med opgaveløsning. Her har klubben opsat en opgave på et
magnetskakbræt, ved rigtig løsning har man kunne vinde en sponseret præmie b.la. kasket paraply m.m. klubben satser stærkt på at der
kan laves et ligne arrangement næste år.  
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