
MMAARRIIBBOO  

KKLLOOSSTTEERRTTUURRNNEERRIINNGG  22001133  
 

Maribo Skakklub indbyder hermed til 5 runders koordineret EMT.  

 

Spillested:  Det Polske Hus 

Museumsgade 28 

4930 Maribo 

 

Spilledatoer:  Onsdagene 13.3. ʹ 3.4. ʹ 10.4 ʹ 17.4. ʹ 1.5. 

Udsatte partier kan spilles efter nærmere aftale og skal være afviklet  

inden sidste spilleaften den 1.5. 

 

Tidspunkt:   Klokken 19:00. 

Bemærk at partiet er tabt, hvis man ikke er mødt op på spilleaftenen  

senest klokken 19:30. 

 

Betænkningstid:  2 timer til 40 træk, derefter 30 min. + opsparet tid til resten af partiet. 

 

Gruppeinddeling: Der spilles alle mod alle i 6-mandsgrupper. Sidste gruppe eventuelt som monrad.  

 

Præmier:  Vinder af Klosterturneringen:  700 DKK samt gratis 

  [Vinder af gruppe 1]   deltagelse i næste års turnering.

  

1. præmie i øvrige grupper: 500 DKK 

  Bemærk præmier er større end indskud! 2. præmie i alle grupper:  250 DKK 

    

Ligestilling:  Ved ligestilling i grupperne deles pengepræmier. I gruppe 1 skal der findes en vinder. 

Derfor spilles der ved ligestilling et sudden death parti. Hvid får 6 min. og skal vinde. 

Sort får 5 min. Der trækkes lod om farven.  

 

Tilmelding: Senest den 6.3. med navn, klub, fødselsdag, telefonnummer og ratingtal til:  

John Kristensen, telefon: 54 78 12 27  

e-mail: johnkr@123dk.dk  

 

Indskud:  100 DKK.  

Indskud betales på: reg. 6525, kontonr.: 4030516 

HUSK: Mærk indbetaling med fuldt navn. 

  Alternativt betales indskud på en klubaften. 

  Indskud skal være betalt senest den 6.3. 

 

Diverse: Følg i øvrigt turneringen på Maribo Skakklubs hjemmeside på: 

www.mariboskakklub.dk  

Turneringen er røgfri. Turneringen Elorates hvis muligt. 
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Pressemeddelelse fra Maribo Skakklub udsendt 03.05.2013:

Resultater fra Klosterturneringen 2013
Så sluttede den mere seriøse del af skakken i Maribo for denne sæson. 5. udgave af Klosterturneringen 
havde deltagelse af 24 skakspillere fra 5 klubber. I år sluttede gruppe 1 med en ægte finale, hvor den 
forsvarende mester, Henning Nielsen fra den arrangerende klub, besejrede Sigurd Marthendal fra Syd-
østlolland. Dermed forsvarede Henning titlen med 4 point foran Sigurd med 3½. Det er hermed fjerde 
gang ud af 5 mulige, at Henning Nielsen er blevet ”Klostermester”.

I gruppe 2 blev Gert Hansen en sikker vinder med gevinst i alle 5 partier. Andenpladsen deltes af Leif 
Roerholt og Finn Kristiansen med 3 point.

Også i den meget jævnbyrdige gruppe 3 blev det til lokale præmier, idet Per Larsen og Peter Poulsgaard 
delte førstepladsen med hver 3½ point. Lige så jævnbyrdigt var det i gruppe 4, hvor det også endte med 
en delt førsteplads mellem Hans Pedersen, Maribo, og Henning Jakobsen fra Nordfalster, begge 3½ po-
int.

En del af præmietagerne: Bagerst fra venstre Sigurd Marthendal, Peter Poulsgaard og Henning Nielsen. 
Forrest fra venstre Leif Roerholt, Finn Kristiansen, Gert Hansen og Henning Jakobsen.

Maribo Skakklub har fortsat klubaften hver onsdag kl. 19 hele sommeren. Vi har forskellige hurtigturne-
ringer og skaktræning på programmet.

Med venlig hilsen

Søren Pedersen, formand for Maribo Skakklub, skak@sp4970.dk (tlf. 60625499)
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