
Kom og spil skak i Døllefjelde. 
I skolernes vinterferie.

Sydøstlollands Skakklub inviterer hermed til L-F 2007.

Turneringen spilles som en EMT i 6-mands-grupper, hvor der spilles alle mod alle.
Alt efter hvor mange, der tilmelder sig , og forskel i rating, kan turneringskomiteen 
vælge at sidste gruppe spilles som en Monrad turnering.

Spilledage: Lørdag den 10. februar kl. 13.00 
Søndag den 11. februar kl. 13.00 
Tirsdag den 13. februar kl. 19.00
Lørdag den  17. februar kl. 13.00
Søndag den  18. februar kl. 13.00
Udsatte partier skal afvikles inden sidste runde.

Betænkningstid: 2 timer til de første 40 træk. Derefter en ½ time plus opsparet tid til 
         resten af partiet.

Turneringsform: Alle mod alle i 6-mands grupper. Evt. monrad-gruppe.
Indskud:          100 kr. (unge og børn under 21 år  50 kr.) som betales før 1. runde.
Præmier:          Indskud minus EMT afgift.
Rygeforbud:        Turneringen er røgfri.
Tilmelding:          Senest den 25.01.06 til Tove Jakobsen tlf. 54864264

          e-mail: tove@skoleskak.dk
Med venlig hilsen Sydøstlollands Skakklub.
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Udsatte partier skal afvikles inden sidste runde. 

Betænkningstid: 2 timer til de første 40 træk. Derefter en ½ time plus opsparet tid til  resten af 
partiet.

Turneringsform: Alle mod alle i 6-mands grupper. Evt. monrad-gruppe.

Indskud:             100 kr. (unge og børn under 21 år  50 kr.) som betales før 1. runde.
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kildemateriale:"RJ 28.11.2006"

Resultat:  [12 deltagere]

Mester blev Gert Hansen, Maribo, der vandt omkampen mod Peter Thomsen, Præstø med 2-0. De 2 
sluttede begge med 4 point i de 5 partier turneringen løb over.

Nummer 3 til 4 Sune Jakobsen, Sydøstlolland og Bjarke Jensen, Maribo sluttede med 3½ point ved 
at spille remis i den sidste runde. Rating under 1500 blev også ligestilling. Peter Sørensen og Finn 
Fjeldhøj begge Sydøstlolland og Henning Jakobsen, Nordfalster sluttede alle lige, og måtte dele 
præmien i denne gruppe.

Turneringsleder Jens Peter Petersen kunne takke for en god og hyggelig turnering med mange gode 
partier, og selv om Gert Hansen startede med at sætte sin dronning i slag i 1. parti som dermed 
blev tabt, så kunne han alligevel vinde turneringen. 
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