
���������	
��	��	�

�������������	
�����
�����������������������������������������

���� 
�!�∀�������������#��∃�����������


��������#∀∀�∀��%�&���∀∋����∀�(������∀∃�∀���)����∀�#��∋∋������∃�
�

��∀����∀����������#��������∀��∗∃�∀����#�


��������#����(∃����∀���∀������������+���������#�,�����∀−�������

,�������∀∃����.�� �/������


�∋�������∀∋������%

,����#�0�������1���
��/
	��2��	
	�


3����#��#�∀����#�0��������2��1���
���
��2��
��4���
���
	�2��
	�

5��6�����#∀���%�&���∀∋����∀� ����6��∋7�������������(����8����

9��∋∀∋���������������∀�����(�∋������


���∀��������������∀∀�����
����


:�6���%�;�����������
�:�6�������������∀∀��%�/��������
�∋�6��%�

 ����


��������#∀(��∀�%�����∀���
������������%�

<����=���∀�

�����∃6�#����

 �.��=��#

��(
��./�����	

����%�−�−∗>��
��

mailto:crch@io.dk
admin
Gul seddel
pressemeddelelse se side 2tavler se side 3 og 4



Pressemeddelelse 17.maj 2011: 
 
Absalon i Sorø 
 
I weekenden d. 13. – 15. maj 2011 blev den årlige skakturnering ”Absalon” spillet i Sorø. 
Turneringen blev igen en succes, idet 24 spillere havde fundet vej til Sorø. Der var i alt spillere fra 
10 forskellige skakklubber, heraf 7 spillere fra Sorø Skakklub. 
 
Igen i år havde lokale virksomheder bakket op om arrangementet. Vi vil derfor gerne sige en rigtig 
stor tak til: Corner Bageri og Sydbank. 
 
Der blev spillet i 4 grupper inddelt efter styrke. Førstepladsen i Mestergruppen blev delt mellem 3 
Dianalund-spillere: Max Nielsen, Carl-Otto Nielsen og Palle Sivertsen. De scorede alle 3½ ud af 5 
point. Max Nielsen har deltaget i alle 4 Absalon turneringer, og er hver gang endt som nr. 1. Der var 
desværre ingen Sorø-spillere repræsenteret i den øverste gruppe i år, men i gruppen under var der 
hele 3 spillere fra Sorø. Vinderen af gruppe 1 blev Sorø-spilleren Ernst Østergaard med 4 point af 5 
mulige. Nr. 2 blev endnu en Dianalund spiller – Sigfred Nielsen – med 3½ point. Gruppe 2 blev 
vundet af Orla Lind Mortensen fra Korsør og Oliver Hellum fra Ballerup. Begge fik 4 point ud af 5 
mulige. I  gruppe 3 var der 8 spillere. Her gik første pladsen til Nicolai Brix fra Kalundborg, der 
scorede 4 point ud af 5 mulige. Anden pladsen blev delt mellem 4 spillere: Bent Daugaard fra 
Kalundborg, Benjamin Vinter fra Sorø, Jonas Nielsen fra Jyderup og Arne Nørregaard fra 
Dianalund.   
Flere oplysninger kan ses på vores hjemmeside www.2-hk.dk/soroe 
 
Sorø 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 2012.  
 
Sorø Skakklub spiller også skak alle mandage i juni. Sidste gang er d. 27/6 2011, hvorefter der 
holdes sommerferie i juli. Den nye skaksæson starter op igen mandag d. 1/8 2011, hvor 1. holdet 
igen spiller med i Mesterrækken. 2. og 3. holdet spiller i B-rækken.  
 
Sorø Skakklub. 
Ernst Østergaard     
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