
SKAKTURNERING I TØLLØSE VEL AFVIKLET                   

Tølløse Skakklubs 6. Weekend turnering blev gennemført , med hjælp fra 

flere sider, bla.a en af undertegnedes nære venner bidrog sammen med 

et par spillere fra Holbæk Skakklub. For ikke at glemme Finn Bertelsen 

fra den arrangerne klub som desværre ikke kunne deltage, men var en 

meget stor hjælp. Undertegnede der går med rollator 

bidrog efter bedste evne Turneringen blev kompetent ledet af 

tidligere DSU formand Lars- Henrik Bech Hansen, hvis uvurderlige 

hjælp ikke skal glemmes.Turneringen der havde 34 deltagere- det  næst -

højeste antal deltagere, i de seks år turneringen har løbet. 

Blev dog en succes selv om det så sort ud for arrangementen på et  

tidspunkt. Hvor  undertegnede bad Holbæk Skakklub om hjælp til  

til afholdes af turneringen i deres lokaler. Holbæk  Skakklub takkede dog 

pænt nej.Turneringen fik dog det samme indhold som de forrige 

skakstævner, på grund af en anonym skakspillers sponsorat. Som 

undertegnede modtog med stor glæde Der blev spillet i 5 grupper med 1 

pokal til hver af vinderne. Disse pokaler blev flankeret af farvestrålende 

økonomi rosetter,svarende til hver farve i de fem grupper.Turneringen 

havde som de tidligere år, 3 konkurrencer,bla.a en Kvit eller Dobbelt 

Quiz. Som den modne skakspiller åbenbart fandt for svær ( det var dog 

almindelig paratviden , som kunne klares på 20 -25 minutter)Der var en 

kvik juniorspiller ,som løste quizzen til UG og vandt 128,- kr.Vinder af 

mesterklassen i "Tølløse Weekend Cup 2016" blev ikke 

uventet vundet af  Preben Dalberg, som modtog en pæn pengepræmie 

+ en ca 35 centimeter høj pokal med inskription og skakemblem. 

Til trods for igen at have købt for meget smørrebrød, får turneringen 

et pænt overskud.Turneringen bliver sansynligvis den sidste. 

på grund af undertegnedes handicap, og det kan blive svært at  

finde en ny sponsor. Tølløse Skakklub er en meget lille klub, og 

det  er svært at finde opbakning i klubben til en sådan turnering. 

 

 



Vinderlisten ser sådan ud 

Mesterklassen: 

Nr.1 Preben Schavitshy Dalberg; Holbæk Skakklub 4 point (+ Pokal) 

Delt 2-3 plads Peter Stein Holst og Samuel Eddy Begge  

Holbæk Skakklub 3½ poin 

Basis 1: Delt 1-2 plads Erol  Taskiran, Hvidovre Skaklub( Pokal uden  

omkamp)og Lindved Sørensen, Faxe Skakklub ( som modtog en rød  

rosette) begge 3 point. 

Basis 2: Nr 1-2 John Amdi HildeBrandt , Kalundborg Skakklub 

(Vinder af pokal efter Omspil) og Ohran Alic, Haslev Skakklub  

begge begge 3 point 

Basis 3: nr. 1 Leif Egholm, Holbæk Skakklub med 4½ point + pokal 

nr. 2 Markus Andreas Baadsgaard, Gribskov Skakklub med 3½ point 

Basis 4: 1. plads Henrik Bæk Christensen (+ pokal) Nr 2 Peter bæk 

Christensen 

Begge Holbæk Skakklub henholdsvis 4½ og 3½ point 

 

Medsendte foto i høj opløsning 

Til Højre Vinder af Turneringen Preben Schavitshy Dalberg 

Til venstre Samuel Eddy ( delt 2-3 plads) Begge fra Holbæk Skakklub) 




