Resultater på side 2

Skovbo Open 2008.
Skovbo Skakklub har herved fornøjelsen at indbyde til Skovbo Open som er 9 runde
EMT med start tirsdag den 2/9-2008.
Turnering:

Der spilles modificeret nordisk turnering.

Indskud:

20,- kr. som går til DSU i forbindelse med rating af turneringen. For
medlemmer af Skovbo Skakklub betaler klubben indskuddet.

Præmier:

Der vil ikke være pengepræmier, men præmier efter turneringsledernes
valg. Ved pointlighed benyttes almindelig korrektion.

Afbud:

Der er mulighed for at have op til 2 afbud, der dog skal forsøges afviklet
på ledige tirsdage eller privat. Afbud skal meldes 7 dage før og
inden partierne går i gang. Altså afbud til 4 runde skal gives før 3 runde
starter. Der kan ikke meddeles afbud til sidste runde.

Betænkningstid:

40 træk på 1½ time og ½ time til resten af partiet.

Spillested:

Aktivitetshuset i Borup, Møllevej 11, 4140 Borup. Der er rygeforbud i
spillelokalet.

Starttidspunkt:

Kl. 19.00, hvor urene startes.

Tilmelding:

Snarest muligt og senest den 1/9-2008.

Turneringsledere:
Jørgen Hansen
Tlf. nr. 56870267. Mail: mitzi117@gmail.com
Hans E. Andersen
Tlf. 56870510 eller mobil nr. 22118589.
Tom B. Jensen.
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Hermed resultater fra Skovbo Open 2008 som havde samlet i alt 27 deltagere, turneringen var over
9 runder.
Citat "Han har ikke glemt hvordan man spiller" Citatet kan henføres til Uffe Frederiksen som har
holdt pause fra skakspillet i nogle år, men nu er vendt tilbage og startede med at vinde Skovbo
Open med 7 point foran Rune Foss-Madsen også med 7 point, men med lidt dårligere korrektion.
Casper Christensen blev nr. 3 med 6,5 point hvilket Jørgen Hansen også opnåede på 4 pladsen.
Af de unge mennesker er blevet godt til skak viser jo Rune og Casper placering i topfire, men andre
unge gjorde også flotte resultater her kan nævnes Oliver Hellum med 6 point, Julius Mølvig med 5
point og Troels B. Andersen med 4 point. Så mange af de "voksne skakspillere" fik god modstand,
og flere måtte se sig besejret når de unge udfolder deres evner på brættet.
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