
Indbydelse   til   Holbæk oktoberturnering 2005
___________________________________________________________________________

Holbæk Skakklub havde sommeren 2001 stor succes med arrangementet af den internationale
turnering Tage Sørensen Memorial for indbudte spillere. Dette følges nu op med en turnering
åben for alle. Holbæk Skakklub har således fornøjelsen af at indbyde til deltagelse i 

Holbæk oktoberturnering 2005

Spillestedet er Østre skole blok 4, Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk
Overnatning er mulig på hotel, vandrerhjem eller campingplads.

Alle spiller i én åben gruppe, 7 runder efter Holbæk-schweizer-systemet. Der inddeles i
præmiegrupper efter rating, og der seedes så man starter med modstandere inden for egen
præmiegruppe. 

Der spilles i efterårsferien efter følgende program:
1. runde:   Søndag 16. oktober  kl. 18-24
2. runde:   Mandag 17. oktober  kl. 18-24
3. runde:   Tirsdag  18. oktober  kl. 18-24
4. runde:   Onsdag 19. oktober  kl. 18-24
5. runde:   Torsdag 20. oktober  kl. 18-24
6. runde:   Fredag  21. oktober  kl. 18-24
7. runde:   Lørdag  22. oktober  kl. 12-18

Betænkningstiden er 40 træk på 2 timer; derefter opsparet tid + 1 time til resten af partiet.

PRÆMIER: 
I øverste præmiegruppe (15-25 spillere) er præmierne kr. 2400 - 1600 - 800 - 600 - 400.
I øvrige præmiegrupper á 10 spillere nedefra er præmierne 1000 - 500 - 200. 
Ved ligestilling deles præmier. 

RATING: Turneringen ELO-rates, hvis betingelserne er opfyldt. Der er rygeforbud.

FORTÆRING: Der vil på spillestedet kunne købes forfriskninger til populære priser. 

BULLETIN produceres efter hver runde. Efter turneringen tilsendes alle deltagere en
resultatbulletin med udvalgte partier. 

INDSKUD: 200 kr.   Eftertilmelding +50 kr., hvis anmodningen efterkommes.

TILMELDING skal ske til turneringsleder Ove Frank Hansen, Rylevej 7, 4300 Holbæk, 
tlf. 59 43 74 54,  E: ofhskak@ofir.dk  senest  7.oktober. 

--------------------------------------------------------------------- 
Sideløbende arrangeres en ratet skoleskakturnering.
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Indbydelse  til   Holbæk oktoberturnering 2005. 

Holbæk Skakklub havde sommeren 2001 stor succes med arrangementet af den internationale turnering Tage Sørensen
Memorial for indbudte spillere. Dette følges nu op med en turnering åben for alle. Holbæk Skakklub har således fornøjelsen af
at indbyde til deltagelse i Holbæk oktoberturnering 2005 

Spillestedet er Østre skole blok 4, Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk

Overnatning er mulig på hotel, vandrerhjem eller campingplads. 

Alle spiller i én åben gruppe, 7 runder efter Holbæk-schweizer-systemet. Der inddeles i præmiegrupper efter rating, og der
seedes så man starter med modstandere inden for egen præmiegruppe.  

Der spilles i efterårsferien efter følgende program:

1. runde:   Søndag 16. oktober  kl. 18-24

2. runde:   Mandag 17. oktober  kl. 18-24

3. runde:   Tirsdag  18. oktober  kl. 18-24

4. runde:   Onsdag 19. oktober  kl. 18-24

5. runde:   Torsdag 20. oktober  kl. 18-24

6. runde:   Fredag  21. oktober  kl. 18-24

7. runde:   Lørdag  22. oktober  kl. 12-18 

Betænkningstiden er 40 træk på 2 timer; derefter opsparet tid + 1 time til resten af partiet. 

PRÆMIER: I øverste præmiegruppe (15-25 spillere) er præmierne kr. 2400 - 1600 - 800 - 600 - 400. I øvrige præmiegrupper á
10 spillere nedefra er præmierne 1000 - 500 - 200. Ved ligestilling deles præmier.  

RATING: Turneringen ELO-rates, hvis betingelserne er opfyldt. Der er rygeforbud. 

FORTÆRING: Der vil på spillestedet kunne købes forfriskninger til populære priser.  

BULLETIN produceres efter hver runde. Efter turneringen tilsendes alle deltagere en resultatbulletin med udvalgte partier.  

INDSKUD: 200 kr.   Eftertilmelding +50 kr., hvis anmodningen efterkommes. 

TILMELDING skal ske til turneringsleder Ove Frank Hansen, Rylevej 7, 4300 Holbæk, tlf. 59 43 74 54,  E: ofhskak@ofir.dk 
senest  7.oktober.  

Sideløbende arrangeres en ratet skoleskakturnering

Indbydelse   til   Ratet skole skak turnering 

Skoleskak turneringer er spændende. Det bliver endnu sjovere når man spiller "rigtige" turneringer og får et ratingtal, som
måler hvor god man er i forhold til de andre skakspillere. 

For at give nogle skoleskakspillere lejlighed til at få ratingtal indbyder Holbæk Skakklub til  Holbæk Skoleskak
oktoberturnering 2005 

Der spilles i efterårsferien efter følgende program:

1. og 2. runde:   Mandag 17. oktober  fra kl. 17,45

3. og 4. runde:   Tirsdag 18. oktober   fra kl. 17,45

5. og 6. runde:   Onsdag 19. oktober   fra kl. 17,45

7. og 8. runde:   Torsdag 20. oktober  fra kl. 17,45

9. runde:             Fredag 21. oktober   fra kl. 17,45 

Spillestedet er Østre Skole blok 4, Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk. 

De der har ratingtal i forvejen må max. have 1200 for at kunne deltage i denne turnering.

Hvis man tidligere har spillet en ratet turnering skal man være medlem af en skakklub.

Betænkningstiden er 1½ time pr. spiller til hele partiet. 

Der spilles med ur og der er noteringspligt. Alle regler for turneringsskak gælder. 

FORTÆRING: Der vil på spillestedet kunne købes forfriskninger til populære priser.  

INDSKUD: 50 kr.  

TILMELDING skal ske til turneringsleder Ove Frank Hansen, Rylevej 7, 4300 Holbæk, tlf. 59 43 74 54,  E: ofhskak@ofir.dk 
senest  14.oktober.  

Se også på Holbæk skakklubs hjemmeside

 Sideløbende arrangeres en (stor) Holbæk oktoberturnering

 
kildemateriale:"pmp 12.09.2005"

Resultat:  [28 deltagere i 1 gruppe]

Nr. 1: Svend Ellegaard Christensen [+37] (Dianalund) 6 pts

Nr. 2-3: Bo Garner Christensen [-4] (Skovbo) og Palle Sivertsen [+26] (Dianalund) begge 5 pts

Nr. 4-6: Max Nielsen [-8] (Dianalund), Hans Dahl Pedersen [-5] (Skovbo) og Henrik Dahl Pedersen [-10] (Skovbo) alle 4½ pts

Nr. 7-12: Leif Jensen [-18] (Tølløse), Lars Bech Hansen [-19] (Taastrup), Sune Skydsgaard [+68] (Holbæk), Bent
Søndergaard [+59] (Enk), Christoffer Ellegaard Christensen [+144] (Tornved) og Simon Ellegaard Christensen [+171]
(Tornved) alle 4 pts. 

Resultaterne kan ses på Holbæk Skakklubs hjemmeside
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 Referat fra turneringen, redaktør Ove Frank Hansen, sø 23-10-2005 14:31:

"Holbæk oktoberturnering 2005" 

Holbæk oktoberturnering 2005 blev den stærkest besatte turnering i Holbæk og omegn siden Holbæk Skakklub sommeren
2001 arrangerede international turnering.

Præmiesummen var kr. 7500, hvoraf knapt en tredjedel tilfaldt vinderen. 

Præmietagere blev: 1. Svend Ellegaard Christensen, Dianalund. 2.-3. Bo Garner Christensen, Skovbo, Palle Sivertsen,
Dianalund. 4.-6. Hans Dahl Pedersen, Skovbo, Henrik Dahl Pedersen, Skovbo,  Max Nielsen, Dianalund.

Gruppe 2: 1.-4. Sune Skydsgaard, Holbæk, Simon Ellegaard Christensen, Tornved, Christoffer Ellegaard Christensen,
Tornved, Bent Søndergaard, enkeltmedlem af 2. hovedkreds. 

Turneringen blev således en stor triumf for familien Ellegaard Christensen fra Jyderup. Far Svend kom stærkt igen efter sin
placering i stormesterturneringen i Dianalund i Vinterferien. Både 12-årige Christoffer og 10-årige Simon fik del i
førstepræmien i gruppe 2, og begge har på kun tre turneringer på kort tid vundet næsten 400 ratingpoints!

Arrangørklubben kunne glæde sig over at Sune Skydsgaard var i front igennem hele turneringen i præmiegruppe 2. Han
havde således spillet sig til i de sidste to runder at møde mesterspillere. Her tabte Sune således og måtte dele
førstepræmien.

Der var i turneringen mange spændende og se-værdige partier. Der var da også til flere af runderne pænt med tilskuere. 

Turneringens forløb blev meget spændende, hvor en af favoritterne Bo Garner  Christensen i første runde tabte til Samuel
Eddy. Derefter vandt Bo 5 partier i træk, og gjorde også i sidste runde ihærdige gevinstforsøg, hvor imidlertid Svend
forsvarede sig godt og som den første nogensinde vandt over Bo i en variant, Bo ellers hyppigt spiller. 

Max Nielsen tog derimod turneringen fra spids og vandt i 4.runde over Svend Ellegaard. Men med max-point løb han ind i to
nederlag og faldt tilbage fra de sjoveste placeringer. 

Deltagerne viste stor spilleglæde og kampvilje. De 6 præmietagere i toppen nåede at spille 10 indbyrdes partier i løbet af
turneringen. Heraf endte kun et enkelt remis, hvilket er ganske usædvanligt.  - Mange topsportsfolk vil kunne lære at
skakspillerne i denne turnering mht. at udvise vilje til sejr.

Turneringens absolutte topparti i 5.runde mellem turneringens to højest rangerende spillere Max Nielsen og Bo Garner
Christensen varede 5 timer og 57 minutter før sidstnævnte kunne trække sig tilbage som vinder af partiet. 

Der var i alt 28 deltagere. Turneringsleder var Ove Frank Hansen. 

Ved afslutningen takkede Bo Garner Christensen på spillernes vegne for en god turnering. Flere af deltagerne udtrykte deres
ønske om at arrangørerne gentager turneringen en anden gang.  

Turneringen blev støttet af Danske Bank.

Billede fra matchen Bo Garner Christensen vs. Max Nielsen:

foto copyright: Stig Malling, Holbæk 

"Holbæk skoleskak oktoberturnering 2005"  

Holbæk Skoleskak oktoberturnering blev spillet over fire aftener i efterårsferien. Det var en ratet turnering med formål om at
nogle skoleskakspillere skulle erhverve sig et ratingtal.  

To af deltagerne viste sig meget dygtige og delte førstepladsen. Det var Klaus Møller Petersen fra Holbæk og Filip Fyhn fra
Tornved. De scorede begge 8½ point og fik ratingtallet 1186.  

Turneringen blev støttet af 2.hovedkreds. 



Indbydelse   til   Ratet skole skak turnering
___________________________________________________________________________

Skoleskak turneringer er spændende. Det bliver endnu sjovere når man spiller "rigtige"
turneringer og får et ratingtal, som måler hvor god man er i forhold til de andre skakspillere. 
For at give nogle skoleskakspillere lejlighed til at få ratingtal indbyder Holbæk Skakklub til 

Holbæk Skoleskak oktoberturnering 2005

Der spilles i efterårsferien efter følgende program:
1. og 2. runde:   Mandag 17. oktober  fra kl. 17,45
3. og 4. runde:   Tirsdag 18. oktober   fra kl. 17,45
5. og 6. runde:   Onsdag 19. oktober   fra kl. 17,45
7. og 8. runde:   Torsdag 20. oktober  fra kl. 17,45
9. runde:             Fredag 21. oktober   fra kl. 17,45

Spillestedet er Østre Skole blok 4, Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk.

De der har ratingtal i forvejen må max. have 1200 for at kunne deltage i denne turnering.
Hvis man tidligere har spillet en ratet turnering skal man være medlem af en skakklub.
Betænkningstiden er 1½ time pr. spiller til hele partiet. 
Der spilles med ur og der er noteringspligt. Alle regler for turneringsskak gælder.

FORTÆRING: Der vil på spillestedet kunne købes forfriskninger til populære priser. 

INDSKUD: 50 kr. 

TILMELDING skal ske til turneringsleder Ove Frank Hansen, Rylevej 7, 4300 Holbæk, 
tlf. 59 43 74 54,  E: ofhskak@ofir.dk  senest  14.oktober. 

Se også på Holbæk skakklubs hjemmeside
http//home15.inet.tele.dk/pmp/skak.
 
---------------------------------------------------------------------
Sideløbende arrangeres en (stor) Holbæk oktoberturnering


