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MMARIBOARIBO

KKLOSTERTURNERINGLOSTERTURNERING 2009 2009
SESE  RESULTATERRESULTATER  PÅPÅ  NÆSTENÆSTE  SIDESIDE

Maribo skakklub indbyder hermed til 5 runders koordineret EMT. 

Spillested: Det Polske Hus
Museumsgade 26
4930 Maribo

Spilledatoer: 25/2 – 11/3 – 25/3 – 1/4 – 15/4
Udsatte partier kan spilles efter nærmere aftale. Alle spil skal være afviklet 
inden sidste spille aften den 15/4.

Tidspunkt: Klokken 19:00

Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter 15 min. + opsparet tid til resten af partiet

Gruppeinddeling: Der spilles alle mod alle i 6-mandsgrupper. Sidste gruppe eventuelt som monrad.

Præmier Vinder af klosterturneringen: 600 DKK samt gratis
[Vinder af gruppe 1] deltagelse næste år.

1. præmie i øvrige grupper: 400 DKK
2. præmie i alle grupper: 250 DKK
3. præmie i alle grupper: 150 DKK

Ligestilling: Ved ligestilling i grupperne deles præmien. I gruppe 1 skal der findes en vinder. Derfor 
spilles der ved ligestilling 5 minutters lynskak med skiftende farve indtil, der er fundet 
en vinder. Der trækkes lod om farven ved første spil. 

Tilmelding: Senest den 11/2-2009 med navn, klub, fødselsdag, telefonnummer og ratingtal til: 
Claus Hansen, Telefon: 28 96 97 35 (send gerne en SMS),
e-mail: gitcla@mail.dk
John Kristensen, Telefon: 54 78 12 27 
e-mail: johnkr@mknet.dk

Indskud: 100 DKK. 
Indskud betales på Nordea kontonummer: reg 2491, Kontonummer: 6271-355-007
HUSK: Mærk indbetaling med fuldt navn.
Alternativt betales indskud på en klubaften.
Indskud skal være betalt senest den 11/2-2009

mailto:gitcla@mail.dk
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Klosterturneringen 2009 er færdigspillet 
Maribo Skakklubs enkeltmandsturnering, Klosterturneringen, er slut for i år. Der har deltaget 28 spillere fra 
7 skakklubber, og de har spillet hver 5 partier i løbet af 5 onsdage aftner i februar til april. Det er dermed 
den største enkeltmandsturnering i skak på Lolland-Falster i de seneste 5 år. Vi planlægger at følge 
succesen op med en tilsvarende turnering i 2010.
Resultatet blev at flg. vandt præmie i de 4 grupper:
Gruppe 1, som kun havde deltagere fra Maribo Skakklub blev vundet af Henning Nielsen med 5 ud af 5 
mulige point. Claus Hansen blev toer med 3 point foran Svend Erik Hansen og Claus Schmidt, begge med 
2½ point.
I gruppe 2 sikrede Jens P. Petersen, Sydøstlolland, sig sejren med 4 point. Peter Thomsen, Præstø, og 
Sigurd Marthendal, Tingsted delte andenpladsen med 3½ point.
I den jævnbyrdige gruppe 3 vandt Flemming Møgelmose med 4 point foran Finn Kristiansen 3½. Her var 
værtsklubben også med på den delte tredjeplads ved Keld Christensen og Per Larsen med hver 2½ point.
Endelig var der i gruppe 4 en sikker sejr med 5 point til Frank Posborg, Maribo foran klubkammeraten 
Asger Poulsen med 4. Med hver 3 point deltes tredjepladsen mellem Henning Jakobsen, Nordfalster og 
Bøje Pedersen fra Maribo.

Glade præmietagere fra Klosterturneringen 2009.
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Partiet mellem Claus Hansen (tv) og Claus Schmidt endte remis.
Med venlig hilsen
Søren Pedersen
formand for Maribo Skakklub
skak@sp4970.dk
(tlf. 60625499)
Man kan læse mere om klubben på hjemmesiden www.mariboskakklub.dk. 

http://www.mariboskakklub.dk/
mailto:skak@sp4970.dk
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