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Haslev EMT uge 8 

 

Gå ikke glip af en spændende og hyggelig skak weekend i Haslev, hvor fem runder 
afvikles inden for en weekend. 

Spillested: Turneringen afvikles på Vibeengskolen (tidligere Lyshomskole) Lysholm 
Skolevej 4690 Haslev . Der må ikke ryges i bygningen. 

 

Spilletider: 1. runde fredag 22 februar kl. 19.00-23.00; 2. runde lørdag 23.februar kl. 10.00-
14.00; 3. runde lørdag 23 februar kl. 14.30-18.30; 

4. runde søndag 24 februar kl. 10.00-14.00; 5. runde søndag 24 februar kl. 14.30-18.30 

NB! Spillerne skal være ved brættet senest 30 minutter efter rundestart. 

Betænkningstid: 2 timer pr. spiller til hele partiet  

Turneringsform: Flest mulige 6 mands grupper (alle-mod-alle) + evt. Monrad. Ingen 
begrænsning i deltagertal. 

Indskud: DKK 150,00, som betales på 1. spilledag. 

Præmier: Mindst 70 % af indskuddet går til præmier. Ved pointlighed deles 
pengepræmierne (ingen korrektion) 

Rating: Turneringen ELO rates, hvis betingelserne er opfyldt. 

Tilmelding: Via www.haslevskakklub.dk eller direkte til Arne Mandrup Hansen 56311678 

juniorleder@haslevskakklub.dk, senest fredag d 15 februar 2013  

Ved tilmelding oplyses: Fødselsdag, Telf.nr., Rating, Navn og   Klub 

Vi har flere interesserede sponsorer der står på spring. Der vil komme mere info, når dette 
er på plads  

Vi ses i Haslev 

Med venlig hilsen 

 Haslev Skakklub  

admin
Gul seddel
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Weekend-skak på Vibeengskolen 

Haslev skakklub havde i sidste weekend af februar inviteret til vinterens åbne enkeltmandsturnering 

”Portmand Cup”. Turneringen blev afviklet i 6-mands grupper,hvor man spillede alle mod alle  over  5 

runder. 

Det blev en hyggelig turnering med mange spændende partier. Men der var navnlig  en meget tæt 

afgørelse i gruppe 2, hvor det i sidste runde lykkedes klubbens formand Henrik Steen Jensen at holde remis 

mod Mihai Ursta og hermed bevare sit forspring på èt halvt point, og samtidig sikre sig gruppesejren.  

I gruppe 1 havde Morten Madsen, Præstø allerede inden sidste runde sikret sig turneringssejren med en 

solid points-høst. Og da han også blev noteret for en gevinst i sidste runde blev det i alt 5 points i 5 kampe 

og en klar afgørelse i toppen af sæsonens EMT-turnering. 

2. pladsen i gruppen skulle dog finde sin afgørelse i partiet mellem Jonas Olsen og Erik Levin Hansen, der 

begge havde scoret 2,5 points. Her trak Jonas det længste strå. 

Resultater fra sidste runde  

Gruppe 1: Bo Heine Larsen-Thomas Kjær remis, Morten Madsen-Kaj Johannsen 1-0,  

Jonas Olsen-Erik Levin Hansen 1-0. 

Gruppe 2: Peter F. Jensen-Hans E. Andersen 1-0, Morten Godtkjær Larsen-Arne Mandrup Hansen 1-0,  

Mihai Ursta-Henrik Steen Jensen remis. 

Slutstilling i toppen: 

Gruppe 1: 1. Morten Madsen, Præstø 5 points, 2. Jonas Olsen 3,5 points, 3. Erik Levin Hansen 2,5 points,  

Gruppe 2: 1. Henrik Steen Jensen 4 points, 2. Morten Godtkjær Larsen 3,5 points, 3. Mihai Ursta 3 points.  

”Portmanden” var sponsor for turneringen, og det betød ekstra bogpræmier til juniorspillerne  

Peter F. Jensen og Mihai Ursta,, samt præmie for størst rating-fremgang til Mihai Ursta. 

Lørdag og søndag var der også en hyggelig frokost til alle deltagere i turneringen.  

Ref. Arne Mandrup Hansen 

Tlf. 56 31 16 78 


