
Forside > arkiv >  Næstved Jubilæum hurtigskak turnering 

Dansk Skakunion 2.hovedkreds/turn/arkiv dato: 17.05.2003

I anledning af NÆSTVED SKAKKLUB’s 100 års jubilæum afholdes Hurtigskakturneringen ”DiskontoBanken Open” i lokaler på

Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10  midt i Næstved by.
 
Spilletidspunkt er lørdag den 17. maj kl. 10.00 – 19.00.
Der spilles 7 runder med 30 minutters betænkningstid.
Der spilles i en stor gruppe efter Nordisk turneringssystem i røgfrit spillelokale.
Indskud for alle spillere er 125 kr. og kan indbetales på giro 544-9251.
 
I anledning af jubilæet spilles om forhøjede præmier, som følger: 
Turneringens 1. præmie er  5.000 kr. , 2. præmie 2.000 kr., 3. præmie 1.000 kr.
Til turneringens bedste junior vil der være en præmie på 500 kr. (ved ligestilling gælder indbyrdes parti, og dernæst udregnes via almindelig
korrektion).
Der inddeles i præmiegrupper á 10 spillere, hvor 1., 2. og 3. præmie er på hhv. 700 kr., 
350 kr. og 200 kr. 
Nederste gruppe kan ændres efter antal af spillere.
Ved pointlighed deles præmierne.
 
Seneste tilmelding med navn, klub og rating er søndag den 11. maj til Bjarne Haar, Grimstrupvej 92, 4700 Næstved på E-mail 
jbhaar@stofanet.dk eller på telefon 5577 1107 i aftentimerne
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Resultater:   

DiskontoBanken Open

I anledning af Næstved Skakklubs 100 års jubilæum afholdtes hurtigskakturneringen ”DiskontoBanken Open” i Teatersalen på Grønnegades

Kaserne lørdag den 17. maj. 

Der blev spillet 7 runder med 30 minutters betænkningstid til hver spiller pr. parti. 

I anledning af jubilæet blev der spillet om forhøjede præmier. 

60 spillere fra det meste af Sjælland og et par enkelte deltagere fra Jylland og Fyn mødte frem om formiddagen til ikke mindre end 960
opstillede konger, dronninger, officerer og landmænd eller bønder, som de kaldes i det ædle skakspil. Disse træbrikker ventede bare på at
blive flyttet rundt på i 210 skakpartier, inden vinderen kunne kåres. Den yngste deltager var bare lidt over en halv snes år, den ældste 80!
Men ingen kvinder havde desværre taget imod invitationen. Onde tunger påstår, at det skyldes, at de skal tie en hel time ad gangen! 

Turneringen var stærkt besat i toppen, idet stormester (GM) Lars Bo Hansen fra Nykøbing F. og den svenske mester, stormester Johnni
Hector havde indtegnet sig. Men også de internationale mestre (IM) Karsten Rasmussen fra Århus og Jacob Aagaard fra København havde
vist intentioner om at blande sig i topstriden. Derudover var en række andre stærke spillere, herunder fra regionen og naboklubberne. 13 af
klubbens egne spillere var også klar til at tage kampen op.   

Forhåndsfavoritten var vel den sympatiske svenske mester Johnni Hector, der har bosat sig i Helsingør med sin danske livsledsager. 

Men … IM Jacob Aagaard, der blev eftertilmeldt, vandt lidt overraskende turneringen med 6½/7 points foran IM Karsten Rasmussen med 6.
3. pladsen blev delt mellem GM Lars Bo Hansen og junioren Kristian Hovmøller fra Dianalund hver med 5½.  

De øvrige 5 præmiegrupper blev vundet af Thomas Flindt, Næstved, 5 points. Ib Hother Andersen, Hillerød, 5 p. John Zachariassen,
Skakspilleren, 4 p. Martin Hansen, Nykøbing F. 4 p. og Alireza Rohi, Kalundborg 3½ p. Derudover var 15 andre præmietagere. 

Turneringen blev overordnet set spillet i en afslappet atmosfære, men med masser af spænding og dramatik i de enkelte partier, hvor
enkelte sekunder kunne være udslags- givende for, om vinderen sad på den ene eller anden side af brættet.       

Teatersalen, hvor den minderige turnering Nimzowitsch Memorial også blev spillet for 18 år siden, var en god ramme for turneringen.
Turneringslederen Bjarne Haar løste sammen med andre af klubbens trofaste hjælpere opgaverne på en god og venskabelig måde.  

Af hensyn til den lokale presse nævnes øvrige præmiedeltagere fra Næstved: Brian Schyberg (kommende Næstvedspiller) og Flemming
Preuss begge 4½ p. Aage Hansen 3 p. og Gunnar Mathiasen 2½ p.  
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