Resultater nederst på siden

Slagelse Åben 2009
Slagelse Skakklub indbyder til åben EMT - Slagelse Åben 2009 – over 7 mandage i oktober,
november og december måned 2009.
Spilledage: Mandagene 5. Oktober, 12. Oktober, 19. Oktober, 26. Oktober, 2. November, 16.
November og 14. December. Mulighed for udsatte partier mandag d. 30. November. Bemærk
der er holdturneringsrunder i anden hovedkreds mandag d. 9. November og mandag d. 23.
November.
Betænkningstid: 2 timer pr. spiller til hele partiet. Samlet spilletid i alt 4 timer.
Spilletidspunkt: Kl. 19:00 til 23:00. Kommer en spiller mere end 15 minutter for sent til
partiet, er partiet tabt.
Spillested: Slagelse Hallen (sidebygningen), Parkvej 33, 4200 Slagelse (tlf.: 58523858). Der er
rygeforbud i Slagelse Hallen.
Deltagerne inddeles i grupper efter styrke. Det tilstræbes at inddele i 8-mandsgrupper. Sidste
gruppe evt. som en Monrad gruppe. Afhængig af deltagerantal kan det komme på tale at lave
en stor gruppe.
Indskud: kr. 100,- pr deltager som bedes betalt ved første runde. Al indskud går til præmier.
Præmier offentliggøres inden runde 2. Slagelse Skakklub yder et tilskud til præmiepuljen.
Tilmelding til Søren Dyberg Larsen, 58532946, sdla@mail.dk senest d. 25. September 2009.

Resultater: [i alt 20 deltagere, kilde Slagelse Skakklubs hjemmeside 16/12-2009]
Per-Henrik Nielsen vandt Slagelse Åben 2009 med remis i sidste runde mod Søren Dyberg
Larsen.
Der var topopgør i sidste runde af Slagelse Åben 2009, da de to førende spillere mødtes. Per
Henrik Nielsen kunne nøjes med remis mod klubkammeraten Søren Dyberg Larsen for at sikre
sig titlen udelt. Søren skulle derimod vinde for at snuppe førstepladsen. Partiet sluttede uden
den store dramatik remis. Bjarne Møller indhentede Søren på andenpladsen ved i fin stil at
vinde over Lars Jørgensen. Henning Pedersen var lige ved at kunne nå op til præmietagerne
med en gevinst over Kjeld Lindhardt, men han måtte med fire points nøjes med en fjerdeplads
i den samlede stilling. I dagens sidste parti i gruppe 1 vandt Villy Lindskov over Kim Hede,
som dermed sluttede turneringen med kun et halv point - noget under Kims reelle styrke.
I Gruppe to vandt Arly Berg med 5½ points efter remis i sidste runde mod Peter Autrup. Det
betød samtidig en udelt andenplads til Peter Autrup med 4½ points. Tre spillere delte
tredjepladsen mellem sig: Peter Steen Hansen (Korsør), Keld Eriksen og Jesper Dyberg Larsen
alle med 4 points. Det skal dog nævnes, at Keld måtte melde fra til sidste runde pga. sygdom
og således tabte uden kamp til Erik Olsen. Jesper Dyberg Larsen nåede op blandt
præmietagerne ved at vinde aftenens sidste parti mod Peter Steen Hansen.

