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Hurtigskakturnering på 
Fuglsang

Sydøstlolland Skakklub arrangerer hurtigskakturnering på 
Fuglsang lørdag d. 12. september 2009 i samarbejde med 
Døllefjelde-Musse Fonden og Guldborgsund Kommune.

Sæt allerede nu X i kalenderen og forbered dig på en ganske 
særlig skakoplevelse!

Detaljeret program følger.

Du kan allerede nu forhåndsreservere dig en plads:

jpeter@petersen.mail.dk Tlf./SMS: 25180142
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Resultater, side 2
Fuglsang Cup

Lørdag d. 12. september blev så dagen hvor vi afviklede Fuglsang Cup. Vi var alle spændte på, om vi ville lykkes med vores 
forsøg på at præsentere vores ædle spil i nogle flotte rammer, og på hvordan det ville blive modtaget af deltagerne.

Vores bekymringer blev gjort til skamme. Vi havde en fantastisk dag, og alle var meget glade for arrangementet.

Fredag aften stillede vi op og gjorde klar. Da vi var færdige stod vi et stykke tid på altanen og så ud over Fuglsang Park mens 
mørket faldt på, og allerede på det tidspunkt vidste vi nok, at successen var næsten sikker.

Dagen kom, og vejret var som bestilt til lejligheden. Spillerne ankom og klokken 9 indledte vokalensemplet "Voci Fluenti" med 
en smuk optræden. Vi havde fået folketingsmedlem og tidligere borgmester i Nysted kommune, Lennart Damsbo Andersen til at 
holde en velkomsttale, og efter denne gav vokalensemplet nok to numre til stor glæde for forsamlingen.

Så var det tid at samles i salen, hvor turneringslederen havde de praktiske kommentarer, og derefter kunne vi gå i gang med 7 
runder hurtigskak. Klokken 19 sluttede turneringen, og vi skålede "tak" i champagne og gik til præmieuddelingen.

Vi vil gerne vise, at skak har en værdi, at det er forbundet med kunst, historie og kultur. Det lykkedes til fulde, og vores 
sponsorer skal have en stor tak:

Døllefjelde-Musse Fonden   Guldborgsund kommune   Slottet Fuglsang

Spar Lolland   Maribo Skakklub   Nordfalster Skakklub

Og ikke mindst tak til deltagerne for solid opbakning og eksemplarisk samarbejde; sammen skabte vi en fantastisk 
oplevelse.

I alt deltog 40 skakspillere:

 

Samlet vindere:

Jonny Hector og Max Nielsen 

 

Ratinggruppe 1:

Nr.1: Ulrik Rath

Nr.2: Søren Bogø og Henrik Christensen 

 

Ratinggruppe 2:

Nr.1: Bjarne Nielsen og Morten F. Jensen 

 

Ratinggruppe 3:

Nr. 1: Aage Hansen

Nr.2: Jørgen Holst, Henning Andersen, Gert Hansen, Jørgen 
Klausen og Steen D. Jensen 

 

Ratinggruppe 4:

Nr. 1: Erik Levin Hansen

Nr.2: Svenn Jensen, Bjørn Gjemsøe og Søren Pedersen 
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