
NORDEA MARATON-LYN

Næstved Skakklub byder hermed velkommen til den 1. Nordea Maratonlyn-turnering!

Dato: Lørdag d. 29. marts 2008 

Spillested: Næstved Skakklub, Grønnegades Kaserne (10 min. gang fra stationen)

Start: kl. 10.30 (så deltagerne fra Kbh. kan tage toget, der afgår fra Hovedbanen kl. 09.04)

Afslutning og præmieoverrækkelse: kl. 20.35 (så dem, der skal tilbage til Kbh. kan nå toget, der 
afgår fra Næstved kl. 21.01, medmindre de vil blive i byen og hygge sig…)

Deltagerantal: Max. 48 deltagere. Først-til-mølle princippet! Der bliver spillet alle-mod-alle. 

Information og tilmelding: Brian Schyberg, mail (helst): brian.schyberg@stofanet.dk eller 
tlf. 35 82 73 76. Ved tilmeldingen skal oplyses fuldt navn, klub, dansk rating (efter DSUs seneste 
ratingliste) og gerne tlf. nr. og/eller mail-adresse. Tilmeldingen er først gyldig, når indskuddet er 
betalt!! Sidste tilmeldingsfrist er d. 25. marts!

Indskud: 100 kr. pr. deltager (hvis betalt før d. 14. marts – betaling mellem 15. marts og 25. marts 
er på 150 kr.), skal betales til klubbens kasserer, Bjarne Haar, på reg.nr. 1551, kontonr. 0005449251

I frokostpausen kan der købes mad, øl, vand, kaffe, osv.

Der vil være 4 præmiegrupper, med 12 deltagere (opdelt efter dansk rating) i hver gruppe.

Gruppe 1: 1.præmie: 3.000 kr., 2. præmie: 500 kr., 3. præmie: 300 kr.
Gruppe 2: 1.præmie: 800 kr., 2. præmie: 500 kr., 3. præmie: 300 kr.
Gruppe 3: 1.præmie: 800 kr., 2. præmie: 500 kr., 3. præmie: 300 kr.
Gruppe 4: 1.præmie: 800 kr., 2. præmie: 500 kr., 3. præmie: 300 kr.

Ved ligestilling deles præmierne.

Herudover vil der være forskellige special-præmier!

Vel mødt!

mailto:brian.schyberg@stofanet.dk


Næstved Skakklub arrangerede 1. NORDEA maratonlyn sidste lørdag 29-03-2008 på Grønnegades 
Kaserne. Feltet var helt fyldt op. 48 mere eller mindre festklædte deltagere var mødt op med godt humør. I 
lynskak spilles der max. 10 minutter pr. parti mod normalt 4-6 timer i et almindeligt nærskakparti. Der blev 
spillet alle mod alle, så hver spiller skulle i løbet af dagen spille ikke mindre end 47 partier. Det kræver en 
god spilleforståelse, en god fysik og en finmotorik som en klavervirtuos.
 
Af de 48 spillere var de 34 fra udenbys klubber. Randers var repræsenteret som den klub, der ligger længst 
væk. I alt var 23 forskellige klubber repræsenteret i turneringen.
 
Lynskak er en slags "drengerøvsdisciplin", men en enkelt kvinde havde dog mod til at være med.

 
Vinder af turneringen blev den tidligere lynskakdanmarksmester, landsholdsklassespiller Mads Boe, 
"Skolerne" Århus, med den imponerende score: 43 1/2 af 47. Nr. 2 blev Karsten Larsen, "K41" København, 
med 42½ p. 3. pladsen gik til Søren Bogø, Farum, med 41 p. De bedste Næstvedfolk i 1. præmiegruppe blev 
Brian Schyberg (38 p.), Mikkel Antonsen (37 1/2 p.) og Thomas Flindt (32 p.).
 
2. præmiegruppe blev vundet af Lars Rene Andersen, "Nordre" Århus (35,5 p.). I 3. præmiegruppe var det 
den talentfulde junior Mads Tudvad, Haslev (27 p.), der løb af med sejren. 4. præmiegruppe blev vundet af 
Jan Han Pedersen, Frederiksberg (19 p.). Her blev Aage Hansen fra den lokale klub nr. 2 med 15 p.
 
Det er Næstved Skakklubs håb, at turneringen bliver årligt tilbagevendende.
 
Mvh
 
Flemming Preuss, pressechef
NÆSTVED SKAKKLUB
Tlf. 30 11 64 50


