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Skakklubben af 1927, Ringsted indbyder til 

Ringsted Løvsprings EMT 2002 
…den 13. udgave af det traditionelle midtsjællandske forårsskaktræf! 

 
 
Med dybe rødder tilbage i forrige århundrede har de årlige løvspringsturneringer i Ringsted i 
adskillige år hørt til sæsonens største og stærkeste skakturneringer i 2. hovedkreds. Gennem årene har 
skakspillere fra nær og fjern fundet sammen på forårsmånedernes fredagsaftener for i fællesskab at 
holde de mange gode løvspringstraditioner i hævd. I 2002 kan Skakklubben af 1927 fejre sit 75 års 
jubilæum, og det har været helt naturligt at lade årets løvspringsturnering være et af højdepunkterne i 
jubilæumsfestlighederne. Derfor vil det i dette forår i særlig grad glæde os at se og gense alle vore nye 
og gamle skakvenner – ikke mindst dig. 
 
Vi bidrager som sædvanlig med en positiv og forhåbentlig hyggelig og inspirerende atmosfære og 
gode spilleforhold. Vores velassorterede kantine vil lejlighedsvis tilbyde hjemmelavede specialiteter, 
der vil være mulighed for at deltage i alternative konkurrencer på spillestedet, og du vil for hver 
runde kunne følge med i turneringens partier og resultater i BUHLLETINEN. Turneringen vil 
endvidere løbende kunne følges på vores hjemmeside på internettet. 
  
Spillested: Sønder Parkskolen, Ahorn Allé (sidevej til Næstvedvej, ca. 15 min. gang fra stationen - 
bus 401 kører næsten til døren). 
Spilledage: Fredagene 8/3 – 15/3 – 22/3 – 5/4 – 12/4 – 19/4 og 3/5, alle dage kl. 19 – 01. 
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter 1 time + opsparet tid til resten af partiet. 
Turneringssystem og klasseinddeling: 7 runder Monrad. Basisklasserne afvikles i grupper á ca. 16 
deltagere. Mesterklassen afvikles i fortrinsvis i én gruppe, men ved stor tilmelding deles klassen even-
tuelt ved rating 2100. 
Rating: Turneringen ELO-rates. 
Rygning: Bemærk venligst at spillestedet er røgfrit. Ringsted Kommune tillader ikke rygning inden 
døre på kommunens skoler. 
Indskud: Mester 180 kr., Basisklasser 130 kr. Eftertilmeldingsgebyr 50 kr. 
Betaling: Indskuddet skal betales på spillestedet inden 1. runde. 
Præmier: Vi garanterer førstepræmier på 2.002 kr. til turneringsvinderen og 1.000 kr. til vinderne af 
basisgrupperne. Øvrige præmier vil afhænge af deltagerantallet. 
 
Tilmelding og yderligere oplysninger: Senest onsdag 27. februar kl. 22.00 med navn, telefon-
nummer, fødselsdag, ratingtal og klub til Poul Buhl, Tinggade 3, 2.th., 4100 Ringsted; tlf. 5767 4505, 
e-mail sittingbuhl@games.dk. 
 
 

Vel mødt til LØVSPRINGSturneringen 2002 i Ringsted! 
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Skakklubben af 1927, Ringsted indbyder til  
Ringsted Løvsprings EMT 2002  
…den 13. udgave af det traditionelle midtsjællandske forårsskaktræf!  

Med dybe rødder tilbage i forrige århund-rede har de årlige løvspringsturneringer i Ringsted i adskillige år hørt til sæsonens største og
stærkeste skakturneringer i 2. hovedkreds. Gennem årene har skakspillere fra nær og fjern fundet sammen på forårs-månedernes
fredagsaftener for i fællesskab at holde de mange gode løv-springstraditioner i hævd. I 2002 kan Skakklubben af 1927 fejre sit 75 års
jubilæum, og det har været helt naturligt at lade årets løvspringsturnering være et af højdepunkterne i jubilæumsfestlighederne. Derfor vil
det i dette forår i særlig grad glæde os at se og gense alle vore nye og gamle skakvenner – ikke mindst dig.   

Vi bidrager som sædvanlig med en positiv og forhåbentlig hyggelig og inspirerende atmosfære og gode spilleforhold. Vores velassorterede
kantine vil lejlighedsvis tilbyde hjemmelavede specialiteter, der vil være mulighed for at deltage i alternative konkurrencer på spillestedet,
og du vil for hver runde kunne følge med i turneringens partier og resultater i BUHLLETINEN. Turneringen vil endvidere løbende kunne følges
på vores hjemmeside på internettet.   
    
Spillested: Sønder Parkskolen, Ahorn Allé (sidevej til Næstvedvej, ca. 15 min. gang fra stationen - bus 401 kører næsten til døren).   
Spilledage: Fredagene 8/3 – 15/3 – 22/3 – 5/4 – 12/4 – 19/4 og 3/5, alle dage kl. 19 – 01.   
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter 1 time + opsparet tid til resten af partiet.   
Turneringssystem og klasseinddeling: 7 runder Monrad. Basisklasserne afvikles i grupper á ca. 16 deltagere. Mesterklassen afvikles i
fortrinsvis i én gruppe, men ved stor tilmelding deles klassen eventuelt ved rating 2100.   
Rating: Turneringen ELO-rates.   
Rygning: Bemærk venligst at spillestedet er røgfrit. Ringsted Kommune tillader ikke rygning inden døre på kommunens skoler.   
Indskud: Mester 180 kr., Basisklasser 130 kr. Eftertilmeldingsgebyr 50 kr.   
Betaling: Indskuddet skal betales på spillestedet inden 1. runde.   
Præmier: Vi garanterer førstepræmie på 2.002 kr. til turneringsvinderen og 1.000 kr. til vinderne af basisgrupperne. Øvrige præmier vil
afhænge af deltagerantallet.   

Tilmelding og yderligere oplysninger: Senest onsdag 27. februar kl. 22.00 med navn, telefon-nummer, fødselsdag, ratingtal og klub til Poul
Buhl, Tinggade 3, 2.th., 4100 Ringsted; tlf. 5767 4505, e-mail sittingbuhl@games.dk.    

Vel mødt til LØVSPRINGSturneringen 2002 i Ringsted!   
-  
Kildemateriale: "Poul Buhl 11.01.2002"  

Resultater: (ialt 46 deltagere)  
Mesterskakbsklassen: (14 deltagere)  
1.Bo Garner Christensen, AS 04,  6 pts (ny2196)  
2-4.Brian J. Jørgensen, Frederiksberg, 4½ pts (ny2187)  
2-4.Brian Jørgensen, K 41, 4½ pts (ny2174)  
2-4.Max Nielsen, Dianalund,  4½ pts (ny2196)  
Basis 1: (12 deltagere)  
1.Jesper Pondal, Køge, 5½ pts (ny1854)  
2.Morten Madsen, 1927 Ringsted, 5 pts (ny1839)  
Basis 2: (12 deltagere)  
1.Jonas Nilsson, 1927 Ringsted, 5½ pts (ny1617)  
2.Michael Christensen, Forlev, 5 pts (ny1532)  
Basis 3: (8 deltagere)  
1.Lasse Holst, Nykøbing Sj, 5½ pts (ny1158)  
2.Jesper Hoffmann, Køge, 5 pts (ny1148)  
-  
Kildematerieale "Sk1927 netside 040.5.2002" 
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