Haslev Junior Grand Prix-stævne 2005
Haslev Skakklub indbyder børne- og juniorspillere I 2. HK
Samt interesserede skoleskakspillere til skakstævne
Lørdag den 29. oktober 2005 fra kl. 10 til ca. 17.
Spillestedet er mødesalen på
Haslev Folkebibliotek, Jernbanegade 62, 4690 Haslev.
Man benytter den nordlige indgang fra Rådhusstien. Det kan
anbefales at parkere ved Rådhuset i Frederikgade og gå op af bakke,
så ligger biblioteket på venstre hånd
Der opkræves et beskedent indskud på 20 kr.
Præmier til alle. Der er velassorteret kantine på spillestedet
Der spilles i følgende aldersklasser
Gruppe AB Fødselsår 1985-1990
Gruppe C Fødselsår 1991-1992
Gruppe D Fødselsår 1993-1994
Gruppe E Fødselsår 1995-1996
Gruppe F Fødselsår 1997-2005
Turneringen indgår i 2.HKs Grand Prix-serie. Der er GP-points til alle efter det nye
pointsystem i hver aldersgruppe i alle seriens stævner, og de 8 spillere i hver klasse,
der samlet opnår flest GP-points, kvalificerer sig til Sjællandsmesterskabet
Tilmelding: Senest Onsdag den 26. Oktober 2005
Hos Arne M. Hansen, telefon 56 31 16 78
Eller på formand@haslevskakklub.dk
Ved tilmeldingen oplyses navn, fødselsdag og klub/skole.
Vel mødt i Haslev

Resultat:
gruppe ab

6 runder

kenneth ejlersen
daniel jacobsen
johann stanislaus
kristian b knudstorp
gitte kristiansen
knud s blem
morten t nielsen
andreas mieeritz
dennis hvass
simon skovgård

køge
ringsted
holbæk
køge
forlev
haslev
haslev
holbæk
ringsted
køge

5
4½
4
4
3½
3
2
1½
1½
1

gruppe c 6 runder
mads jensen
bjarke gregor
mads tudvad
emilie christensen
mikkel hasbo
søren have
martin fjeldhøj
stefan suadicani
henrik jensen
rasmus olsen
shawn holst
gruppe d

dragsholm
ringsted
haslev
tornved
næstved
møn
rødby
ringsted
skovbo
næstved
næstved

5½
4
4
3½
3
3
3
3
3
2
2

9 runder

christoffer christensen jyderup
8½
kristian kløft
forlev
7
frederik jensen
jyderup
6½
rune foss madsen
skovbo
6
jasper h jørgensen
næstved 6
ricardo estervan
skovbo
5
klemens gyldendorf
næstved 5
morten wael
tingsted
4
benjamin d jensen
møn
2
morten poulsen
køge
2
frederik holm
tingste
1
christian b eilstrup
haslev
1

gruppe e

8 runder

simon christensen
casper christensen
victor suadicani
gustav rambøl
filip fyhn
thomas fyhn
joachim bjørntoft
emil lynggaard
emma christensen
simon seirup
christopher hansen
mikkel frederiksen
tobias andersen
jonas rehder
alexander jørgensen
pernille holm
louise brady jæger

jyderup 7
skovbo
6
ringsted 5½
jyderup
5½
jyderup
5½
jyderup
5
holbæk
5
norby
5
skovbo
4
jyderup
4
haslev
4
næstved 3½
skovbo
3
forlev
3
ringsted 3
nordby
2
haslev
1

gruppe f 7 runder
zander nielsen
jonas christensen
mattis delvin
martin jensen
michael poulsen
marcus kadin
christina eilstrup
marcus torp jørgensen
mette christensen

forlev
5
skovbo
5
forlev
5
skovbo
4
køge
4
forlev
4
haslev
3
ringsted 3
jyderup 1½
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Haslev Junior Grand Prix-stævne 2005
Haslev Skakklub indbyder børne- og juniorspillere I 2. HK Samt
interesserede skoleskakspillere til skakstævne
Lørdag den 29. oktober 2005 fra kl. 10 til ca. 17.

Spillestedet er mødesalen på Haslev Folkebibliotek, Jernbanegade 62, 4690 Haslev. Man benytter
den nordlige indgang fra Rådhusstien. Det kan anbefales at parkere ved Rådhuset i Frederiksgade
og gå op af bakke, så ligger biblioteket på venstre hånd.
Der opkræves et beskedent indskud på 20 kr. Præmier til alle.
Der er velassorteret kantine på spillestedet.
Der spilles i følgende aldersklasser Gruppe AB Fødselsår 1985-1990
Gruppe C

Fødselsår 1991-1992

Gruppe D

Fødselsår 1993-1994

Gruppe E

Fødselsår 1995-1996

Gruppe F

Fødselsår 1997-2005

Turneringen indgår i 2.HKs Grand Prix-serie. Der er GP-points til alle efter det nye pointsystem i
hver aldersgruppe i alle seriens stævner, og de 8 spillere i hver klasse, der samlet opnår flest GPpoints, kvalificerer sig til Sjællandsmesterskabet.
Tilmelding: Senest Onsdag den 26. Oktober 2005 Hos Arne M. Hansen, telefon 56 31 16 78 Eller på
formand@haslevskakklub.dk .
Ved tilmeldingen oplyses navn, fødselsdag og klub/skole.
Vel mødt i Haslev

kildemateriale:"HN 07.10.2005"

