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I weekenden 15. - 17. maj 2009 indbyder Sorø Skakklub til EMT, 
2. Absalon turnering over 5 runder.

Turneringssystem: Der spilles fortrinsvis alle mod alle i 6-mands grupper - evt. 
resten som Monrad.
Turneringen afvikles i salen i Sorø Kultur - og Fritidscenter.

Betænkningstid: Der spilles 40 træk på 2 timer, derefter ½ time
+ opsparet tid til resten af partiet.

Tidspunkt:       
1. runde – fredag 15/5 kl. 18.30-23.30.
2. og 3. runde - lørdag 16/5 fra 10-15 og 15.30 -20.30. 
4. og 5. runde - søndag 17/5 fra 10-15 og 15.30 -20.30.

Indskud: I alle klasser kr. 150.
Skoleskakspillere deltager gratis og spiller i egen gruppe, hvis der er nok tilmeldte. 

Præmier: Garanteret 1. Præmie i alle klasser: 800 kr.
Hos skoleskakspillere er 1. Præmien på 400 kr.
Herudover vil der være sponsorpræmier fra lokale forretninger og restaurationer.
Der er mulighed for at vinde gavekort til køb af bl.a. chokolade hos Emils Chokolade.
Desuden er der givet sponsorgaver fra:
Café Tre Konger
Restaurant Postgaarden
Victoria Teatret samt
Zoneterapeut Lin Keung Hin

Tilmeldingsfrist: Senest 9. maj 2009 til: 

Curt Herbst
Møllevænget 2
4270 Høng
Tlf. 5782 2523
Email: crch@io.dk
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mailto:crch@io.dk
http://www.fdznet.dk/zone/zone.asp?ID=34327
http://www.victoriateatret.dk/
http://www.hotelpostgaarden.dk/
http://www.soroe.dk/CMS/site.aspx?p=4021
http://www.emilschokolade.dk/
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Endelig ratingberegning:
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NB: 6. Curt Herbst’s 4. og 5. parti er ikke ratet pga. afbud (sygdom)
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NB: 9. Jens Erik Larsen’s 2. til og med 5. parti er ikke ratet pga. afbud.
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Sorø Skakklub, v/ Ernst Østergaard, 21.maj 2009

  Absalon i Sorø

I weekenden d. 15. – 17. maj 2009 blev den årlige skakturnering ”Absalon” 
spillet i Sorø. Turneringen blev en stor succes, idet hele 34 spillere havde 
fundet vej til Sorø. Der var i alt spillere fra 13 forskellige skakklubber, heraf 
10 spillere fra Sorø Skakklub.

Igen i år havde byens butikker bakket op om arrangementet. Vi vil derfor 
gerne sige en rigtig stor tak til: Hotel Postgården, Cafe 3 konger, Emils 
Chokolade, Lins Helse, Victoria Bio og Corner Bageri.

Der blev spillet i 5 grupper inddelt efter styrke. 1. pladsen i Mestergruppen 
blev delt mellem Palle Sivertsen, Dianalund; Hans Dahl Pedersen, Skovbo og 
Max Nielsen, Dianalund med 3½ ud af 5 point. Thomas Rohde, Sorø fik 4. 
pladsen med 3 point og en flot ratingfremgang på 39 point. I gruppe 2 delte 
Lars Møller Olsen, Sorø og Henning Rasmussen, Nykøbing Sj. 1. pladsen med 
3½ point ud af 5.  Kjeld Eriksen, Slagelse blev vinder af gruppe 3 med 3½ 
point, efterfulgt af 4 spillere med 2½ point. I gruppe 4 blev vinderen Richardt 
Jørgensen, Dianalund med imponerende 4½ point ud af 5 mulige. 2. pladsen 
gik til Lasse Holst, Holbæk med 4 point. I gruppe 5 spillede 10 spillere, og 1. 
pladsen blev delt af Jørgen Mortensen, Sorø og Thomas Fyhn, Jyderup med 4 
points. Ud over en delt 1. plads fik Jørgen også en ratingfremgang på 
imponerende 117 points. Flere oplysninger kan ses på vores hjemmeside 
www.2-hk.dk/soroe

Sorøs Skakklub vil meget gerne sige en stor tak til alle deltagere og tilskuere 
for en rigtig god turnering og mange gode timer. Vi håber på, at vi ses igen til 
maj 2010. 

Sorø Skakklub spiller også skak i juni indtil d. 29/6 2009, hvorefter der holdes 
sommerferie i juli. Den nye skaksæson starter op igen mandag d. 3/8 2009, 
hvor 1. holdet spiller med i Mesterrækken. 2. og 3. holdet spiller i B-rækken. 
Målsætningen for  næste år må være, at 1. holdet spiller med i toppen af 
mesterrækken, og at 2. holdet rykker op i A-rækken. 

Sorø Skakklub.
Ernst Østergaard    

http://www.2-hk.dk/soroe

