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I anledning af at Maribo Skakklub i år fylder 100 år afholder vi den 25. Juni 2011 en hurtigskakturnering på 
Torvet i midten af Maribo. 
Vi har valgt at gennemføre turneringen i byen af flere årsager. Primært har alle i Maribo Handelsstandsforening 
ydet et bidrag til skakklubben, og derudover vil vi gerne skabe en ”uforpligtende” og hyggelig turnering. Netop 
sådan som klubben er skruet sammen i dagligdagen. På torvet vil der være andre aktiviteter end skak, hvorfor 
man i pauser (eller i alt for hurtigt afsluttede partier) kan sætte sig og nyde en pibe tobak, drikke en kold pilsner 
eller spise en stor, fed isvaffel. 
  
PPRRAAKKTTIISSKKEE  OOPPLLYYSSNNIINNGGEERR..  
Turneringen bliver afviklet i et telt. Således har vi mulighed for at slå siderne op hvis vejret tillader det, samt slå 
dem ned, hvis vi har én af de våde, kolde dage….  
Når vi nu spiller midt i byen, vil der være mere støj end normalt, samt forbigående tilskuere, der gerne vil se, 
hvordan skakspillere ser ud. Vi sørger selvfølgelig for at spillerne generes mindst muligt.  
 
FFOORRPPLLEEJJNNIINNGG..  
Eftersom turneringen bliver afholdt på torvet, sammen med andre aktiviteter, bliver drikkevarer og mad serveret 
af byens handelsstand. I den forbindelse vil man ved deltagelse i hurtigskakturneringen få tildelt et plastikkort, 
som giver fornuftig rabat på øl/vand. Endvidere kan man ved tilmelding fordelagtigt købe en spisebillet på 
nedenstående 6 menuer. Så HUSK at indbetale et menu-beløb oven i indskuddet, hvis du ønsker forplejning.  
 
 
Menu 1, pris 41 DKK 
Kyllingesandwich m/bacon og karrydressing 
 

Menu 4, pris 65 DKK 
Husets burger 150 g, m/ pomfritter  

Menu 2, pris 44 DKK 
2 Frikadeller m/ kartoffelsalat 
 

Menu 5, pris 61 DKK 
Monster burger 227 g 

Menu 3, pris 46 DKK 
Husets burger 150 g 
 

Menu 6, pris 79 DKK  
Monster burger 227 g, m/ pomfritter 

 
 
Bemærk at man ved køb af spisebillet skal afhente sin mad mellem klokken 12:15 og 12:30. Man behøver med 
andre ord ikke at stå i kø og vente på, den bliver lavet. Uafhentet mad (altså efter 12:31) bliver givet til torvets 
duer og ænder!!!  
  
OOPPRRÅÅBB  TTIILL  FFOOLLKKEETT  
KOM SÅ UD AF BUSKEN og tilmeld jer denne 100-års jubilæumsturnering og giv de skønne sydhavsøer samt  
Maribo en oplevelse i skakkens tegn.  
 
Vel Mødt. 
 
Maribo Skakklub, April 2011.
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Spillested:  Maribo torv 
 4930 Maribo 
 
Spilledato: 25 juni 2011 
 
Starttid:  Klokken 9:00 (Indtjekning senest 8:45) 
 
Sluttid:  Cirka klokken 17:00 
 
Turneringsform: 7 runders monrad med betænkningstid på 25 minutter til hver spiller 
 
Ligestilling:  Man kan ikke vinde to pengepræmier. Ved ligestilling i grupperne deles præmien. 
 
Tilmelding: Senest den 20 juni 2011 med navn, klub, 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 (husk at tillægge eventuelt ekstrabeløb for forplejning) 
 FIDE-titelholdere betaler ikke indskud. 
 Indskud samt evt. ekstra beløb for forplejning indbetales på Nordea kontonummer: 
 Reg 2490, Kontonummer: 0742-907-120 
 HUSK: Mærk indbetaling med fuldt navn og eventuelt 
 Indskud skal være betalt senest den 20 juni 2011 
 
Diverse: Følg i øvrigt turneringen og tilmeldinger på Maribo skakklubs hjemmeside på: 

www. Mariboskakklub.dk 
 
Præmier: HOVEDPRÆMIE: 

1. Præmie: 2.500 KR. 
2. Præmie: 1.500 KR. 
3. Præmie: 1.000 KR. 
 
FOR HVER 10. DELTAGER ER DER FØLGENDE PRÆMIER: 
1. Præmie: 750 KR. 
2. Præmie: 500 KR. 
3. Præmie: 250 KR. 
 
Derudover vil der løbende uddeles forskellige præmier sponseret af Maribo 
Handelsstand Forening. Se sponsorliste på næste side. 
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SSPPOONNSSOORREERR  
Uden Maribo Handelsstand ville det ikke være muligt at afholde en turnering af denne karakter. Maribo Skakklub 
takker derfor hele Maribo Handelsstand for at deltage aktivt i, at skakken i byen holdes i live. 
Ud over handelsstanden har nedenstående butikker direkte sponseret beløb eller præmier i forbindelse med 
Maribo Skakklubs 100 års jubilæum. 
Til turneringen har der været 3 Hovedsponsorer: Den højteknologiske membranfabrik Alfa Laval med hjemby i 
Nakskov, Hotel Maribo Søpark samt Ebsens Hotel. Med disse 3 hovedsponsorer har det været muligt at skabe en 
attraktiv turnering for både eliten og den bredden. Mange tak Alfa Laval, Hotel Maribo Søpark og Ebsens Hotel. 
 

HOVEDSPONSORER 

 

 

 

 

 

Membrane Technology 
Alfa Laval Nakskov A/S 

Ebsens Hotel 

Vestergade 32 

4930 Maribo 

© 2010 Hotel Maribo Søpark ApS · 
Vestergade 29 · DK-4930 Maribo 
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TORVEGRILLEN 

MARIBO 
 

   

 

  
 

   

  
 

 

CaféCaféCaféCafé    MariboMariboMariboMaribo        
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Rødby, 26. juni 2011 

Pressemeddelelse udsendt 26.6.2011: 

Hurtigskak sluttede 100 års jubilæum 
 

Lørdag dannede Torvet i Maribo en smuk ramme om den hurtigskakturnering, som markerede afslut-

ningen på den seneste måneds aktiviteter i anledning af Maribo Skakklubs 100 års jubilæum. Turnerin-

gen var arrangeret af den jubilerende klub i samarbejde med Maribo Handelsstandsforening, som stille-

de sit telt og andre faciliteter til rådighed. Desuden havde byens handlende stillet en stor portion spon-

sorgaver til rådighed for turneringen. Disse blev uddelt med rund hånd for hurtigste gevinster i hver 

runde og andre prisværdige tiltag blandt de 48 deltagere i turneringen, som blev afsluttet med præmie-

overrækkelse kl. 17. 

En stor del af deltagerne kom langvejs fra: En helt fra Bosnien, 6 fra Jylland, 3 fra Fyn, 8 fra Køben-

havn, 14 fra det øvrige Sjælland samt de resterende fra Lolland-Falster. På trods af den for mange lange 

vej til Maribo var alle klar i teltet lidt i 9 om morgenen. Og de fik en god turnering i de for skakspillere 

lidt uvante rammer, som bl.a. bød på torvehandel, børneloppemarked og countrymusik. Mange forbipas-

serende fik også et kik ind til spillerne i teltet eller et spil skak med klubbens store brikker, som også var 

sat op uden for teltet. 

Da resultaterne blev gjort op efter 7 runder var det i næsten alle grupper forhåndsfavoritterne, som hav-

de klaret sig bedst. Samlede vindere blev Mads Boe og Jackie Andersen med 6 point. De er begge spil-

lere på Skanderborg Skakklubs nyoprykkede Skakligamandskab. I ratinggruppe 2 vandt Palle Bratholm 

fra Sjælsø Skakklub med 5½ point, medens præmierne i gruppe 3 blev delt af fire spillere fra Frem 

Odense, Silkeborg, Dianalund og Hvidovre. I fjerde ratinggruppe vandt Søren Ulvedal Jensen fra Diana-

lund med 4½ point med et helt point mere end forfølgerne. Endelig blev John Svensson fra Amager en 

ligeså suveræn vinder af den 5. og sidste ratinggruppe med 4 point. Værtsklubbens egne 11 spillere i 

turneringen holdt sig klædeligt i baggrunden med sekundære placeringer, dog fik Claus Hansen med 4 

point i ratinggruppe 1 en præmie som højest scorende lokale spiller uden for præmierækken. For øvrige 

resultater og informationer henvises til www.mariboskakklub.dk . 

Maribo Skakklub har været glad for samarbejdet med byens erhvervsliv om afviklingen af turneringen 

og muligheden for at bringe skakspillet ud til en bredere kreds af borgere end til hverdag. På de næste 

sider er der fotos fra turneringen. 
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1. runde er i gang 

 

Countrymusik til skak - en ny blanding. 
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Måske nye skakspillere prøver det store spil. 

 

Hyggeskak uden for teltet. 
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Glade turneringsvindere: Jackie Andersen (tv) og Mads Boe (th). I baggrunden John Kristensen og Claus Hansen fra 

Maribo Skakklub uddeler præmierne. 

 

Sommerhygge på Torvet i Maribo. 
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