Mesterskaber i haveskak
Holbæk Skakklub indbyder 3 af hovedkredsens stærkeste spillere til den
21. juli 2012 fra kl. 10 i Andelslandsbyen i Holbæk at kæmpe om at blive
Haveskak-mester 2012.

- Vi liner 3 af de store skakspil op til at 6 deltagere spiller alle mod alle
med 15 min. pr. spiller pr. parti. - Vi giver en fribillet til deltagerne, og til
gengæld for at der ikke betales indskud, så uddeler vi de bedste præmier
vi kan opdrive.
- Var det noget at deltage i dette anderledes skakarrangement?
Interesserede bedes melde sig til Holbæk Skakklubs formand (på
ofhskak@gmail.com), der blandt de interesserede sammensætter et
deltagerfelt.
Tilskuere er naturligvis også velkomne. - deltag evt. i en lynturnering eller
en simultan som arrangeres både lørdag den 21. og søndag den 22. juli
2012.

Se de næste sider for flere detaljer. Bemærk ny mail til formanden

22.7.2012: Søndagens resultater fra Skak i Andelslandsbyen.
Lynturnering 1 blev vundet af Thorsten og Ove med hver 2 - Thorsten fik præmien, da
Ove havde så mange i forvejen.
Simultan 1 blev i dag spillet uden ur. Palle Bratholm fik 5 skrappe modstandere, men
vandt alligevel 3-2. Det var Thorsten og Johann, der besejrede mesterspilleren, medens
Benjamin, Åman og Preben Rasmussen, Raklev tabte.
Simultan 2 var klubmester Ivan mod 7 modstandere. Ivan fik hævdet skakklubbens ære
og sat publikum på plads med 7-0! efter gevinster over Poul Nielsen, Johan Waagner,
Benjamin, Johann, Ole Foss, Peter Ulrik Dybvad og Jan Roldhave. Den sejeste var Johan
Waagner, som blev belønnet med præmien.
Lynturnering 2 vandtes med max. 4 af Daniel foran Ove og Lars med 2 og Thorsten og
Poul W. med 1.
Blandt de rigtige løsninger på Benjamins tre skakopgaver faldt lodtrækningen på Claus
Frandsen, Tølløse - præmien var et gratis medlems skab resten af 2012.
Haveskak 2 Cup endte remis mellem Ivan og Daniel, der begge fik præmie. Næste år bør
disse kampe optages på video for at dokumentere, at skakspillere også under spillet kan
bevæge sig ganske hurtigt! Det bør endvidere overvejes at give strafpoints til den spiller,
der kun spiller nærmest uret!
Lynturnering 3 blev vundet af Ivan med 6 foran Johann med 4, Daniel med 2 og Ole med
0.
Poul W. Nielsen og Johan Waagner starter sandsynligvis i skakklubben efter
sommerferien om 4 uger, så efter hårdt arbejde 8 timer lørdag og 7½ time søndag er der
udsigt til 3 nye medlemmer.
Nordvestnyt var også til stede i dag, så alt i alt et par gode dage - en stor tak til
Benjamin fra Andelslandsbyen for det meget fine arrangement, som vi gerne deltager i
næste år
21.7.2012: Herlig start på Skak i Andelslandsbyen Nyvang!
Haveskak 2012 blev vundet af Daniel med 4 foran Tonny og Thorsten, der besteg OLsejrspodiet i bedste guld, sølv og bronze stil. De 6 deltagere havde lidt problemer med
overblikket i det fine solskinsvejr - den lille regnbyge blev klaret af Thorstens medbragte
paraplyer.
Simultan 1 mod publikum endte 6-1 til Ove, der kun tabte på tid til 8-årige Silas Høyrup
fra Herlev.
Lynturnering 1 over 4 runder blev vundet af Tonny med 4 foran Johann med 3, Ove,
Lars, Daniel med 2 og Thorsten, Ole og Vagn med 1.
Simultan 2: Tom Juul Andersen tog udfordringen mod hele 10 fra publikum/klub trods 20
min. pr. spiller ved hvert parti - også til Tom! Det endte med, at publikum vandt 5½-4½
= et stort indhug i diplomerne! Lokale Jan Roldhave var et positivt bekendtskab og vil
sandsynligvis begynde i Holbæk Skakklub.
Lynturnering 2 over 7 runder blev vundet af Tom med 6 foran Daniel med 5, Johann,
Thorsten og Lars med 4½, Ole 1½ og Jesper og Silas med 1.
Dagens største publikum var til Toms simultan - dagens største underholdning var
formandens forsøg på at tale i en megafon!
Der er god opbakning om arrangementet fra klubbens medlemmer - der fortsættes i
morgen søndag, hvor Ivan Normann Andersen og Palle Bratholm spiller simultan.

