Dianalund Open 2011
Hermed indbyder Dianalund skakklub til den 13.
Dianalund Open.
Turneringen afvikles over 7 fredage* med start fredag
den 2.september og sidste
runde fredag den 14. oktober.
Turneringen ELO – rates, hvis betingelserne er til
stede.
Turneringssystem: Der spilles fortrinsvis i 8
mandsgrupper, og eventuelt en swiss gruppe.
Spillested: Biblioteket, Dr. Sellsvej 20 B, 4293
Dianalund.
Betænkningstid: 2 timer til 4o træk og 1 time til
resten af partiet.
Runderne starter kl.18.30.
I Dianalund Open 2011 har man lov til at komme 1
time for sent, før man taber på udeblivelse.
Indskud: Kr. 150, der excl. afgift går til præmier.
Tilmelding: Senest den 26. august 2011 til:
Søren Ulvedal Jensen
Tuborgvej 11
4281 Gørlev
Tlf. 60880182
Mail: sulvedal@gmail.com
Hvis du tilmelder dig via e-mail, er din tilmelding først
registreret når du får en svarmail.
* Hvis du ønsker at deltage i en anden turnering hvor
dagene falder sammen med Dianalund Open så
meddel det venligst ved tilmelding, så vil vi forsøge at
finde en løsning.
Med venlig hilsen
Dianalund skakklub

Pressemeddelelse fra Dianalund Skakklub.

”13. Dianalund Open”,
Dianalund Skakklub har nu fået afvikle EMT-turneringen:
”13. Dianalund Open”, og turneringen har i år ”kun” haft 16 spillere til
start, men alligevel blev det en god og spændende turnering, hvor de
lokale spillere satte deres præg på turneringen.
Turneringen var opdelt i to 8 mand grupper og efter de 7 runder blev
stillingen som følger: (Nye ratingtal i parentes)
Mestergruppen:
Max Nielsen(2188), Dianalund 6 p.. Palle Sivertsen (1964), Dianalund
5½ p.. Carl Otto Nielsen(1835), Dianalund 4,5 p.. Søren Jensen (1657).
Dianalund og Henning Rasmussen (1766), Nyk. Sj. 3½ p.. og Svend
Eckert (1607), Skælskør 2½ p.. Simon Sejrup (1590), Jyderup 1½ p. og
Richardt Jørgensen(1670), Dianalund 1p..
Altså en stærk dominans af de lokale spillere på de første 4 pladser.
Det lover også godt for den kommende divisionsturnering, hvor alle de
lokale spillere i gruppen er at finde på klubbens divisionshold, der starter
først i november.
I Basis 1 var Orla L. Mortensen, Korsør, helt ustyrlig og scorede næsten
maksimum!
Basis 1:
Orla L. Mortensen (1532), Korsør 6½ p.. Arne Nørregaard(1212),
Dianalund 5 p.. Sigfred Nielsen (1576), Dianalund,(6 runder), og Povl
Ovesen (1112), Dianalund4 p.. Jonas B. S. Nielsen (1173), Jyderup og
Janech Hansen (1361), Tølløse 3 p.. Laurits Danielsen(1273), Dianalund
1½ p. og Tommy H. Jensen (1048), Dianalund 1 p..
Igen lokale spillere med fremme i feltet, og det er de spillere der skal være
reserver til divisionsholdet, foruden at de skal forsvare klubben farver for
det nyoprykkede hold i A-rækken i den lokale holdturnering.
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Dødsfald:
Under turneringen fik vi desværre en meddelelse om, at en af deltagerne
i turneringen var afgået ved døden.
Det var Sigfred Nielsen som i næsten 50 år har været medlem af
Dianalund Skakklub, og han har været en markant person i klubben.
I en længere årrække var han klubbens kasserer, og han har været en
meget ivrig deltager af alle de turneringer som klubben har arrangeret –
og gerne med gode resultater.
Sigfred var også kendt af mange skakspillere fra andre klubber rund om
på Sjælland, hvor han altid var klar med en kvik bemærkning om både
spillet og spillerne.
Sigfred der blev 67 år, havde i den senere tid ikke været rigtig rask, og selv
om han ikke ville afstå fra at deltage i klubbens turnering, blev det mere og
mere tydeligt, at kræfterne ikke var de samme mere.
Ære være han minde!
Bruno Sørensen
Dianalund Skakklub

