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En skakoplevelse ud over det sædvanlige!

I samarbejde med Døllefjelde Musse Fonden, Slottet Fuglsang og Spar Lolland indbyder 
Sydøstlolland Skakklub atter til 7 runders hurtigskakturnering på slottet Fuglsang, Nystedvej 73, 
4891 Toreby L., søndag d. 18. september 2011 kl. 9.00. 

Turneringen afvikles efter et schweitzersystem med 30 minutter betænkningstid pr. spiller pr. 
parti.

Garanteret 1. præmie 5000,-, herudover præmier i ratinggrupper. 

Forplejning kan købes.

Indskud seniorer 200 kr., juniorer og pensionister 100 kr. Af pladshensyn sættes en grænse ved 60 
deltagere efter først til mølle princippet.

Tilmelding med angivelse af navn, rating og kontaktoplysninger ved indbetaling på Sydøstlolland 
Skakklubs konto i Spar Lolland; reg: 0704 kto: 0000883840, senest d. 9. september 2011.

Yderligere oplysninger: Jens Petersen, 54 86 92 03, mail: jpeter@petersen.mail.dk eller via 
klubbens hjemmeside: www.skysite.dk/slskak
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Resultater:

Skakturnering på Fuglsang

Den firefoldige danmarksmester GM Sune Berg Hansen vandt 2. Fuglsang cup i tæt opløb med 
GM Henrik Danielsen. De to henviste tidligere års vinder, GM Johnny Hector til de sekundære  
placeringer.

56 skakspillere fra hele Sjælland nød de smukke omgivelser fra morgenstunden med 
velkomsttale af borgmester John Brædder og optræden af Guldborgsund Musikskole med 
Manja Holmelund på guitar, Solveig Cecilie Kaae på tværfløjte og Aase Sløgedal på flygel, der  
med to stykker klassisk musik sørgede for den helt rigtige stemning.
Efter velkomsten spillede man 7 runder hurtigskak i 4 ratinggrupper. Som nævnt vandt Sune 
Berg Hansen hovedturneringen foran Henrik Danielsen. Søren Bogø fra Furesø Skakklub tog 
sig af gruppens førsteplads udenfor hovedturneringen. Søren tabte kun til Sune Berg, og 
spillede remis med Henrik Danielsen.
Anden ratinggruppe blev vundet af Finn Andersen fra Præstø med 5 point. Finn afgav kun 
points til Johnny Hector og til IM Nikolaj Mikkelsen. Også en rigtig god præstation af Finn.
Tredje gruppe blev vundet af Willy Saugmann fra Nykøbing F. og Finn G, Madsen fra Herlev,  
begge med 4 point. Willys tab var bl.a. mod Henrik Danielsen og mod Finn Andersen, så det er  
da absolut godkendt!
Gruppe 4 gav også en delt gruppesejr til Henning Mogensen fra Sydøstlolland og Poul M.  
Larsen fra Haslev.

Endelig deltog en gruppe juniorer, hvor Mads Tudvad fra Haslev vandt første juniorpræmie.  
Mads måtte søge et sidste point mod Johnny Hector, der ikke var til sinds at aflevere. Så 4½ 
point til Mads. De sidste juniorpræmier gik til Asger Bækkeskov Nielsen, Marcus Varlund 
Strange og Mathias Grønbech Bogø, alle fra Vordingborg.

Det er anden gang Sydøstlolland Skakklub afvikler en hurtigskakturnering på Slottet Fuglsang.  
Klubben ønsker at sætte det gamle kongelige spil i en ramme af kunst, kultur og historie, og 
hertil er det smukke slot særdeles velegnet.
Turneringen, der blev sponseret af Døllefjelde-Musse Fonden og Guldborgsund kommune, blev 
rost af deltagerne, og den samlede turneringsvinder - Sune Berg Hansen - understregede i sin  
takketale det særegne ved turneringen på Fuglsang, der placerer skakspillet i meget smukke 
rammer, der yder det ædle spil retfærdighed.

Jens P. Petersen
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