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Ur-match 2005.
Årets ur-match skulle afvikles i Præstø. Præstø Skakklub havde i den forbindelse booket sig ind på Præstø Hallens
cafeteria. Der var i alt deltagelse af 68 spillere fra de 5 klubber. Haslev (10), Køge (17), Præstø (16), Skovbo (13)
og Østsjælland (12).
I anledning af Præstø Skakklubs 70 års jubilæum, havde de 4 klubber medbragt en chek på kr. 1.000,- til Præstø Skakklub,
som blev overrakt til Morten F. Jensen af Søren Jørgensen fra Skovbo.
Der skulle i alt spilles 2 partier med 45 min. betænkningstid pr. spiller.
Efter 1. runde var stillingen som følger: 1. Præstø 9/16 (56,3%), 2. Køge 9,5/17 (55,9%), 3. Skovbo 6/13 (46,2%) 4.
Østsjælland 5,5/12 (45,8%) & 5. Haslev 4/10 (40%).
Alt kunne altså stadig ske, intet var afgjort… 2.runde blev meget spændende, og igen i år blev det hele afgjort af 1 enkelt
point. De 5 klubber er meget jævnbyrdige i disse matcher.
Altså årets skakur går til Køge Skakklub. Et stort tillykke! samt en stor tak til Erik Carlsen, som var en uvurderlig hjælp til
afviklingen af turneringen
Det blev til en fornøjelig aften med mange pølser, kaffe, vand og øl til.. og ikke mindst en hel del skak og snak. Da alle slagene
blev gjort op efter de to runder, var det Køge skak klub det løb med pokalen… (eller bare det skak ur… som vi alle skillinger
sammen til.) Næste år er det Skovbo der har hjemmebane fordel. Vi ses igen i år 2006! J

kildemateriale:"MFJ og Dennis Jensen 12.10.2005"

Resultat:
Slutstillingen blev:
1. Køge 19/34 (55,9%), 2. Præstø 17/32 (53,1%), 3. Skovbo 12,5/26 (48,1%), 4. Østsjælland 11/24 (45,8%) & 5. Haslev
8,5/20 (42,5%).
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