
Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk skakklub og Skakshoppen.dk 

præsenterer: 

Skak i Andelslandsbyen 
Det er os hermed en stor fornøjelse at kunne indbyde til et herligt 

skakarrangement i naturskønne omgivelser i Andelslandsbyen 

Nyvang den 20. juli fra kl. 10.00. Vi glæder os til at byde mange 

skakglade familier velkomne, for med både simultanskak og turnering 

i haveskak er der noget for både store og små. Skulle der være enkelte 

i familien, der ikke er skakentusiaster står hele Andelslandsbyen til 

rådighed for udforskning. 

Så pak madkurven og nyd en dejlig skakdag i det grønne for hele 

familien! 

Program: 

Mesterskab i haveskak 

Nogle af regionens stærkeste spillere 

dyster om at blive haveskakmester 2013! 

Nyd de spændende partier mellem 

skarpe spillere! 

Simultanskak 

Stærke skak ”mestre” fra Holbæk 

skakklub spiller mod flere deltagere ad 

gangen, og du er meget velkommen til 

at være med.  

 

Spil haveskak 

Snup et parti i det grønne. Vi har flere 

haveskakspil, der står til rådighed for 

publikum. 

Se mere på www.andelslandsbyen.dk    



Kilde: Holbæk Skakklubs hjemmeside 25.juli 2013 

 

21.7.2013: Skak i Andelslandsbyen Nyvang. 

 
Skakken i Andelslandsbyen var særdeles tilsmilet af solen, og det var vel en anelse svært 
at holde hovedet koldt. 
 
Haveskakturneringen med 6 deltagere blev vundet suverænt af Palle Bratholm med 5 p. 
foran Daniel Bendixen med 3 p. Tonny Carlsen med 2½ p. og bedre korrektion end Lars 
Åman samt Jan Roldhave med 2 p. og Ole Foss med 0 p. 
 
Lynturneringen med 8 deltagere fik 3 deltagere lige på 7 point. Efter 
korrektionsberegning blev nr. 3 Ove, nr. 2 Daniel og vinder Tonny. 
 
Tom Juul Andersen spillede simultan mod 7 og vandt 6-1. Thorsten havde den store 
fornøjelse at vinde sit parti takket være en grov fejl fra modstanderen. 
 
Den afsluttende lynturnering vandtes af Tom foran Palle og Ove. 
 
Mht. nye medlemmer var de bedste muligheder nok fra K41 og Nykøbing S. for en søn og 
far, der bor de to steder. 
 
En stor tak til Benjamin/Andelslandsbyen - vi håber på mindre godt vejr i 2014! 
 

 
Tom Juul Andersen spiller simultan i Andelslandsbyen Nyvang. 

 


