
SKAK OG POKER 

I KØGE 
          10-11. februar 2007

Køge Skakklub indbyder til spændende weekend på   

  
Hotel Hvide Hus i Køge smukke lokaler er endnu engang rammerne for et af Køge Skakklubs 
arrangementer. Lørdag den 10. og søndag den 11. februar bliver 2 spændende dag med 
maraton - hurtig skak samt for nogle en lidt anderledes oplevelse end normalt. Skakspillerne 
som deltager i skakturneringen får mulighed lørdag aften for at spille poker. 
 
Vi mødes til indcheckning og opvarmning lørdag kl. 10.00, efterfulgt af første runde klokken 11.00. 
Skakturnering afvikles efter Schweizer systemet med 5 runder lørdag og 7 runder søndag. Lørdagens skak 
resultater vil udløse gave præmier. Den samlede skakturnering vil udløse pengepræmier
Lørdag aften Kl.18.00  serverer Hotel Hvide Hus en særlig jubilæumsmenu, som kan bestilles på Hotellets 
hjemmeside. Som den perfekte afslutning på lørdagens arrangement slutter vi kl. 20.00
af med at spille poker, Texas hold´em, No limit.

Skak:
Der spilles 12 runder hurtigskak efter Schweizer systemet med en ½ times betænkningstid til hver spiller 
og efter FIDEs regler for hurtigskak. Der spilles i en stor gruppe, der fordeles i præmiegrupper efter rating 
i forhold til antal deltagere. Det forventes 20 spillere i hver ratinggruppe. Arrangør forbeholder sig ret til at 
ændre dette.  

Præmier:
Ved 20 spillere vil præmierne være: 
1. præmie kr. 2.500
2. præmie kr. 1.250
3. præmie kr     500

Præmiebeløbet vil blive hævet i takt 
med sponsorstøtte til turneringen

Poker:
Der vil være lidt undervisning inden pokerturneringen. Der vil blive lagt et regelsæt ud til hvert bord. Kun 
skakspillere, der er registreret i Dansk Skak Unions medlems- og ratingkartotek, og som deltager i 
skakturneringen, kan spille med ved pokerbordene.

Indskud:
Skak: 12 runder hurtigskak kr. 250,-
Poker: kr. 50,-i startgebyr og 50 kr.  i fee med mulighed for gen køb á kr. 50,- indtil kl. 22.00, hvorefter 
der spilles til finale

Program :
Lørdag 10. feb. Søndag 11. feb.
11.00 1. runde 09.00 1. runde
12.10 2. runde 10.10 2. runde
13.20 3. runde 11.20 3. runde
14.30 4. runde 12.30 4. runde
15.40 5. runde 13.40 5. runde
18.00 Jubilæumsmiddag (forudbestilt) 14.50 6. runde
20.00 Undervisning i poker 16.00 7. runde
20.30 Texas hold´em 17.00 Præmieoverrækkelse
24.00 slut

Tilmelding:
Tilmelding sker til Køge Skakklub ved at sende en mail til e-carlsen@oncable.dk eller fs@stuhrevent.dk 
senest 1. februar 2007 med tydeligt navn, rating og klubnavn.. Senere tilmelding koster dobbelt indskud. 
Arrangør forbeholder sig ret til at afvise for sent tilmeldte. Indskud betales før 1. runde.

HOVEDSPONSOR: STUHREVENT
Klik på www.stuhrevent.dk 

og find 
DIN 

MEUKOW COGNAC 
LEVERANDØR

Hotel Hvide Hus tilbyder
Jubilæmsmenu: Kr.295,-
Overnatning
Dobbeltvær: 850,- kr.
Enkeltværelse: 725,- kr.

http://www.stuhrevent.dk/
mailto:e-carlsen@oncable.dk
http://www.skaksnak.dk/index.html

