
Næstved Åben Schweizer 2006

Næstved Skakklub inviterer til åben Dansk Schweizer over 9 mandage i efteråret med start 
kl. 19.00. Der vil være mulighed for at opnå ELO eller del-ELO tal.

Der spilles følgende mandage: 4/9 – 11/9 – 25/9 – 2/10 – 9/10 – 23/10 – 13/11 – 27/11 – 4/12.
Udsatte partier spilles efter aftale. Hver spiller må dog til hver tid højest have to udsatte partier. 
Efter runde 6 skal samtlige partier afgøres inden næste runde. 

Spillested: Grønnegade Kaserne, Grønnegade, 4700 Næstved.

Turneringen afvikles i en stor åben gruppe med 9 spillerunder efter accelererede Dansk Schweizer. 
Betænkningstiden er 2 timer til 40 træk + 30 minutter til resten af partiet.

Indskud kr. 125,- bedes indbetalt ved første runde. Næstved Skakklub betaler dog indskuddet for 
klubbens medlemmer. Præmierne er på 500, 300 og 200 kr. Der vil være ratingpræmier i 
efterfølgende 8-10 mandsgrupper afhængig af deltagerantallet. Såvel placering som præmier 
afgøres i tilfælde af ligestilling ved korrektion.

Information og tilmelding med oplysning af tlf. og gerne e-mail adresse i dagstimerne hos Dimon 
Pedersen på dimon@stofanet.dk eller 55 77 18 96 (kun aften)/ 40 40 95 79.

Flere informationer på Næstved Skakklubs hjemmeside: http://home1.stofanet.dk/tf/index.htm

Sidste frist for tilmelding er tirsdag 29. august 2006.

Vel mødt i Næstved!
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Resultat:  [42 deltagere]
 

Næstved Skakklubs åbne efterårsturnering blev afsluttet i denne uge. Der var - over de 3 måneder, 
som turneringen varede -  samlet 42 deltagere fra 5 forskellige klubber på Sjælland. Alle spillede 9 
runder.
 
Præmietagerne blev (hvis andet ikke er nævnt, er spillerne fra Næstved Skakklub):
 
Mesterklassen

1. Den internationale mester Mikkel Antonsen     7   points 
2. Søren Bogø, Farum Skakklub                        6½ points 
3. Thomas Flindt                                              6½ points 

1. klasse

1. Benny Ulstrup                                              5 points 
2. Steinar Frederiksen                                      5 points 
3. Peter Sander                                               5 points 

2. klasse 
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1. Bo Munksgaard                                           5 points  
2. Ib Nielsen                                                   5 points 
3. Alex Ditlevsen                                             5 points 

3. klasse

1. Junior Mikkel Hasbo                                    5 points 

foto af en af turneringens yngste spillere - Mikkel Frederiksen
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