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333...   XXXtttrrr aaaCCCooonnn   EEEMMM TTT   iii    SSSkkkooovvvbbbooo   222000000888   
ÅÅÅbbbeeennn   GGGMMM ---tttuuurrr nnneeerrr iii nnnggg   

   
 
Hermed har Skovbo Skakklub  fornøjelsen at invitere Alle Skakspillere til 9 
runder åben Schweizer turnering i september 2008 – også denne gang med 
tilhørende undergrupper for Juniorer og basisspillere ! 
 
Takket være et flot sponsorat fra IT-virksomheden XtraCon A/S  er det igen i år 
muligt at arrangere turneringen. Denne gang altså for tredje gang, og i år med 
endnu større præmier !  Læs evt. mere om vores sponsor på www.xtracon.dk.  
 
Så kom til Skovbo Skakklub  i Borup og spil Skak 2 weekender i september i 
hyggelige omgivelser: Vi spiller igen i Rådhussalen på det gamle Rådhus ! 
 
SSSppp iii lll lll eeesss ttt eeeddd :::  Borup Gamle Rådhus, Rådhussalen, Møllevej 2, 4140 Borup 
  (5 minutters gang fra Borup Station) 
 
SSSppp iii lll lll eeedddaaattt oooeeerrr :::1. runde Fredag  den 5. september 2008 kl. 18.00 – 23.00 
  2. runde Lørdag  den 6. september 2008 kl. 10.00 – 15.00 
  3. runde Lørdag  den 6. september 2008 kl. 16.00 – 21.00 
  4. runde Søndag  den 7. september 2008 kl. 12.00 – 17.00 
 
  5. runde Torsdag  den 11. september 2008 kl. 18.00 – 23.00 

6. runde Fredag  den 12. september 2008 kl. 18.00 – 23.00 
  7. runde Lørdag  den 13. september 2008 kl. 10.00 – 15.00 
  8. runde Lørdag  den 13. september 2008 kl. 16.00 – 21.00 
  9. runde Søndag  den 14. september 2008 kl. 12.00 – 17.00 
 
TTTuuurrr nnn eeerrr iii nnnggg sss ---   
fff ooo rrrmmm:::   9 runder modificeret Schweizer. Turneringen er åben for Alle. 

ELO-rates. Mulighed for at score både GM- og IM-norm. 
 
BBBeeettt ææænnn kkk ---   
nnn iii nnngggsss ttt iii ddd :::  40 træk på 1½ time + 30 sek. pr. træk pr. spiller, og derefter 15 min. 

+ 30 sek. pr. træk pr. spiller (plus opsparet tid) til resten af partiet. 
 I alt cirka 5 timers maximum spilletid pr. parti. 
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PPPrrr æææmmmiii eeerrr :::  1. præmie kr. 12.000,-. Øvrige præmier efter deltager-antal, samlet 

præmiesum dog minimum kr. 30.000,- i alt. 
 
 Ved mere end 30 deltagere vil der også være rating-præmier og 

special-præmier afhængigt af deltager-antallet. Man kan kun vinde 
1 præmie. 

 
 Bedste Junior-spiller får dog kr. 1.000,- (deles ved ligestilling). 
 Med undtagelse af Junior-præmien fordeles alle præmier på 

korrektion efter Hort-systemet. 
 
 
IIInnn dddssskkkuuuddd :::  Kr. 400,- for Alle, Juniorer under 20 år dog halv pris, altså kr. 200,-. 
 Alle Titelholdere (GM, IM, WGM og WIM) deltager gratis. 
 Indskud indbetales til Skovbo Skakklub , kto.-nr. 3525-3525177920, 

v/ Kasserer Søren Jørgensen, senest i forbindelse med 
tilmeldingen. Mærk betalingen: XtraCon GM-Gruppen. 

 
 
TTTiii lll mmmeeelll ddd iii nnnggg :::  Senest den 22. august 2008  til: 
 Skovbo Skakklub , Formand Tom Jensen, Egevej 2, Bjæverskov, 

pr. e-mail: egevej2@jensen.mail.dk eller på telefon 56 87 23 57. 
 Med angivelse af navn, adresse, telefon, rating, ELO, Klub og 

fødselsdato. 
  

BEMÆRK: Tilmeldingen er først gyldig, når indskuddet er blevet 
indbetalt til Skovbo Skakklub, jfr. ovenfor. 

 Efter-tilmelding kan evt. ske mod et gebyr på kr. 100,-, og kun såfremt 
tilmeldingen godkendes. 

 
 
FFFooorrr ppp lll eeejjj nnn iii nnnggg :::  Der forefindes en mindre kantine på spillestedet, hvor der kan 

købes smørrebrød, franskbrød, slik, kaffe, te, øl, vand mv. til 
fornuftige priser. 

 
SSStttææævvvnnneee---   
BBBuuu fff fff eeettt :::    LLLøøørrrdddaaaggg   dddeeennn   666...   ssseeepppttteeemmmbbbeeerrr   222000000888   kkklll ...   111555---111666   oooggg   
   LLLøøørrrdddaaaggg   dddeeennn   111333...   ssseeepppttteeemmmbbbeeerrr   222000000888   kkklll ...    111555---111666   (((mmmlll...   dddeee   222   rrruuunnndddeeerrr)))   vvviii lll    

SSSkkkooovvvbbbooo   SSSkkkaaakkkkkkllluuubbb   vvvææærrreee   vvvææærrrttt   fffooorrr   eeennn   lll iii lll llleee   BBBuuuffffffeeettt   fffooorrr   aaalll llleee   dddeeelll tttaaagggeeerrreee... 
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RRRyyyggg eeefff ooo rrr bbbuuuddd :::  Der er totalt rygeforbud på spillestedet. Derfor skal eventuel rygning 

foregå udendørs. 
   
   
OOOvvveeerrr nnn aaattt ---   
nnn iii nnnggg :::  Alle GM og IM tilbydes gratis overnatning i forbindelse med 

turneringen (de 2 weekender), evt. i form af privat indkvartering hos 
klubbens medlemmer.  
Alle øvrige skal selv sørge for evt. overnatning – Klubben kan evt. 
være behjælpelig med at finde billige muligheder i området. 

 
 
YYYddd eeerrr lll iii ggg eeerrreee   
IIInnn fff ooo rrr mmm aaattt iii ooonnn :::  www.skovboskakklub.dk eller kontakt  

Formand Tom Jensen på telefon 56 87 23 57, eller 
 Turnerings-koordinator Hans E. Andersen på 56 87 05 10, eller  
 Juniorleder Michael Espensen på mobil 21 90 46 50, eller 
 Presse-konsulent Bo Garner Christensen på mobil 23 11 91 02. 
   

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 III nnndddbbbyyydddeeelll ssseee                                       
 

Side 4 af 7 
SSSkkkooo vvvbbbooo    SSSkkkaaakkkkkk lll uuu bbb    

 
 

3. XtraCon EMT i Skovbo 2008 
B-Gruppen 
- Kun for Basisspillere med under 1900 i rating 
 
Hermed har Skovbo Skakklub  fornøjelsen at invitere Alle Skakspillere med 
under  1900 i dansk rating (såvel som ELO) til 5 runder Schweizer turnering på 
samme spillested som den åbne Hoved-turnering ! 
 
SSSppp iii lll lll eeesss ttt eeeddd :::  Borup Gamle Rådhus, Rådhussalen, Møllevej 2, 4140 Borup 
  (5 minutters gang fra Borup Station) 
 
SSSppp iii lll lll eeedddaaattt oooeeerrr :::1. runde Fredag den 5. september 2008 kl. 18.00 – 23.00 
  2. runde Lørdag den 6. september 2008 kl. 10.00 – 15.00 
  3. runde Lørdag den 6. september 2008 kl. 15.30 – 20.30 
  4. runde Søndag den 7. september 2008 kl. 10.00 – 15.00 
  5. runde Søndag den 7. september 2008 kl. 15.30 – 20.30 
 
TTTuuurrr nnn eeerrr iii nnnggg sss ---   
fff ooo rrrmmm:::   5 runder modificeret Schweizer. Åben for Alle <1900. 
 
BBBeeettt ææænnn kkk ---   
nnn iii nnngggsss ttt iii ddd :::  40 træk på 2 timer pr. spiller, og derefter ½ time plus opsparet tid til 

resten af partiet. I alt 5 timers spilletid. 
 
PPPrrr æææmmmiii eeerrr :::  1. præmie kr.   2.000,-. Øvrige præmier efter deltager-antal. 
 
 Ved mere end 20 deltagere vil der også være rating-præmier og 

special-præmier afhængigt af deltager-antallet. Man kan kun vinde 
1 præmie. 

 
 Bedste Junior-spiller får dog kr. 500,- (deles ved ligestilling). 
 Med undtagelse af Junior-præmien fordeles alle præmier på 

korrektion efter Hort-systemet. 
 
 
IIInnn dddssskkkuuuddd :::  Kr. 200,- for Alle, Juniorer under 20 år dog halv pris, altså kr. 100,-. 
 Indskud indbetales til Skovbo Skakklub , kto.-nr. 3525-3525177920, 

v/ Kasserer Søren Jørgensen, senest i forbindelse med 
tilmeldingen. Mærk betalingen: XtraCon B-Gruppen. 
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TTTiii lll mmmeeelll ddd iii nnnggg :::  Senest den 22. august 2008  til: 
 Skovbo Skakklub , Formand Tom Jensen, Egevej 2, Bjæverskov, 

pr. e-mail: egevej2@jensen.mail.dk eller på telefon 56 87 23 57. 
 Med angivelse af navn, adresse, telefon, rating, Klub og 

fødselsdato. 
 

BEMÆRK: Tilmeldingen er først gyldig, når indskuddet er blevet 
indbetalt til Skovbo Skakklub , jfr. ovenfor. 

 Efter-tilmelding kan evt. ske mod et gebyr på kr. 100,-, og kun såfremt 
tilmeldingen godkendes. 

 
 
FFFooorrr ppp lll eeejjj nnn iii nnnggg :::  Der forefindes en mindre kantine på spillestedet, hvor der kan 

købes smørrebrød, franskbrød, slik, kaffe, te, øl, vand mv. til 
fornuftige priser. 

 
 
RRRyyyggg eeefff ooo rrr bbbuuuddd :::  Der er totalt rygeforbud på spillestedet. Derfor skal eventuel rygning 

foregå udendørs. 
 
 
YYYddd eeerrr lll iii ggg eeerrreee   
IIInnn fff ooo rrr mmm aaattt iii ooonnn :::  Se www.skovboskakklub.dk eller kontakt  

Formand Tom Jensen på telefon 56 87 23 57, eller 
 Turnerings-koordinator Hans E. Andersen på 56 87 05 10, eller  
 Juniorleder Michael Espensen på mobil 21 90 46 50, eller 
 Presse-konsulent Bo Garner Christensen på mobil 23 11 91 02. 
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3. XtraCon EMT i Skovbo 2008 
Hurtig-turnering 
- Kun for spillere med rating under <1300  
 
Hermed har Skovbo Skakklub  fornøjelsen at invitere Alle Skakspillere med 
under  1300 i rating til 7 runder hurtig-turnering på samme spillested – dog med 
nedenstående spilletider – som den åbne Hoved-turnering ! 
 
SSSppp iii lll lll eeesss ttt eeeddd :::  Borup Gamle Rådhus, Rådhussalen, Møllevej 2, 4140 Borup 
  (5 minutters gang fra Borup Station) 
   
SSSppp iii lll lll eeedddaaattt oooeeerrr :::1. runde Lørdag den 13. september 2008 kl. 10.00 – 11.00 
  2. runde Lørdag den 13. september 2008 kl. 11.15 – 12.15 
  3. runde Lørdag den 13. september 2008 kl. 12.30 – 13.30 
  4. runde Lørdag den 13. september 2008 kl. 13.45 – 14.45 
  Frokost inkl. gratis buffet fra kl. 15. 
  5. runde Lørdag den 13. september 2008 kl. 16.00 – 17.00 
  6. runde Lørdag den 13. september 2008 kl. 17.15 – 18.15 
  7. runde Lørdag den 13. september 2008 kl. 18.30 – 19.30 
  Præmie-uddeling cirka kl. 19.45. 
 
TTTuuurrr nnn eeerrr iii nnnggg sss ---   
fff ooo rrrmmm:::   7 runder modificeret Schweizer. Åben for Alle <1300. 
 
BBBeeettt ææænnn kkk ---   
nnn iii nnngggsss ttt iii ddd :::  ½ time pr. spiller til hele partiet (altså hurtigskak). 
   
PPPrrr æææmmmiii eeerrr :::  1. præmie kr. 600,-. Øvrige præmier efter deltagerantal. 
 
 Ved mere end 20 deltagere vil der også være rating-præmier og 

special-præmier afhængigt af deltager-antallet. Man kan dog kun 
vinde 1 præmie. 

 I tilfælde af ligestilling deles præmierne. 
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IIInnn dddssskkkuuuddd :::  Kr. 75,-, dog kun kr. 50,- for Juniorer under 20 år. 
 Indskud indbetales til Skovbo Skakklub , kto.-nr. 3525-3525177920, 

v/ Kasserer Søren Jørgensen, senest i forbindelse med 
tilmeldingen. Mærk betalingen: XtraCon Hurtig. 

 
TTTiii lll mmmeeelll ddd iii nnnggg :::  Senest den 29. august 2008  til: 
 Skovbo Skakklub , Formand Tom Jensen, Egevej 2, Bjæverskov, 

pr. e-mail: egevej2@jensen.mail.dk eller på telefon 56 87 23 57. 
 Med angivelse af navn, adresse, telefon, rating, Klub og 

fødselsdato. 
 

BEMÆRK: Tilmeldingen er først gyldig, når indskuddet er blevet 
indbetalt til Skovbo Skakklub , jfr. ovenfor. 

 Efter-tilmelding kan evt. ske mod et gebyr på kr. 50,-, og kun såfremt tilmeldingen 
godkendes. 

EEEvvv ttt ...   ooogggsss ååå   
SSSppp eeeccc iii aaalll ---   
GGGrrr uuupppppp eeerrr :::  Angiv venligst ved tilmelding, om du er interesser et i at spille i 

en ren Junior-gruppe eller en ren Pige-gruppe. Grup perne 
etableres, hvis der er mindst 8 interesserede i hve r gruppe. 

   
FFFooorrr ppp lll eeejjj nnn iii nnnggg :::  Der forefindes en mindre kantine på spillestedet, hvor der kan 

købes smørrebrød, franskbrød, slik, kaffe, te, vand mv. til fornuftige 
priser. 

 
RRRyyyggg eeefff ooo rrr bbbuuuddd :::  Der er totalt rygeforbud på spillestedet. Derfor skal eventuel rygning 

foregå udendørs. 
 
YYYddd eeerrr lll iii ggg eeerrreee   
IIInnn fff ooo rrr mmm aaattt iii ooonnn :::  Se www.skovboskakklub.dk eller kontakt  

Formand Tom Jensen på telefon 56 87 23 57, eller 
 Turnerings-koordinator Hans E. Andersen på 56 87 05 10, eller  
 Juniorleder Michael Espensen på mobil 21 90 46 50, eller 
 Presse-konsulent Bo Garner Christensen på mobil 23 11 91 02. 
   
   
   

VVVEEELLL   MMMØØØDDDTTT   !!!    
   

TTTIIILLL    EEETTT   PPPAAARRR   SSSPPPÆÆÆNNNDDDEEENNNDDDEEE   SSSKKK AAAKKK ---WWWEEEEEEKKKEEENNNDDDEEERRR   iii    SSSKKKOOOVVVBBBOOO   !!!    



Stormestergruppen 45 deltager 9 runder
 
1. plads med 7 på korrektion GM Kaido Kulats Estland
2. plads med 7 og GM norm IM Jon Ludvig Hammer  Norge
3. plads med 6½  IM Hans Tikkanen Sverige
4. plads med 6 GM Miroslaw Garbarczyk Polen
5. plads med 5½ på korrektion GM Lars Schandorff 
og 9 andre med 5½
 
Bedste Junior Mladen Gajic Sverige med 5½ af 9
 
Ratinggruppe 1 2100 - 2299 
Med en delt 1. plads FM Jonathan Humprey Australien og Thomas Struch Gladsaxe med 5½
 
Ratinggruppe 2 1900- 2099  
Med delt 1. plads Jes West Knudsen Helsinge og Nils Petersen Øbro med 4½ af 9
 
Rating gruppe 1000 - 1899  Casper Christensen Skovbo skakklub med 5p.
 
Bedste senior +60 år IM Ole Jakobsen.
 
 
(B-gruppen) Den Farverige turnering sponsor Jotunn 5 runde 11 deltager
 
1. plads med 4½ p.   Byrial Jensen Rokaden
2.plads med  3½ p.  Rune Foss Madsen Skovbo Skakklub
3. plads med 3 p.     Ricardo Esteban Skovbo Skakklub på korrektion
 
 
(Hurtiggruppen)  DI-BA turneringen 7 runder hurtigskak med 9 deltager
 
1.Plads Julius Mølvig


