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CTS DATA CUP 2000: 
Det  blev ikke uventet at stormesteren Peter Heine Nielsen vandt  den bærbare computer til en 
værdi af 15.000 kr. skænket af CTS DATA i Skamstrup. For at finde vinderen skulle der først 
spilles 175 skakpartier, hvor de tilmeldte 50 deltagere alle havde mulighed for at vinde den 
eftertragtede 1.ste præmie. Det var ellers et stærkt felt, da 30 spillere ud af de deltagende var 
mesterspillere. Der var derfor undervejs mange spændende dyster før vinderen skulle findes. Ud 
over computeren var der også kontante pengepræmier til de 5 seedinggrupper.  

Efter Peter Heine Nielsen, Helsinge med 6½ point blev Kim Pilgaard, Kalundborg nr. 2 med 5½ 
point. I gruppe 2 vandt Jacob Carstensen, Kalundborg med 6 point foran Dennis Døngart, AS04 
med 5½ point. Gruppe 3 vandt Peter Holst, Nyk.S med 4½ point foran Anders Vælds, Holbæk 
med 4 point. Gruppe 4 vandt Harry Dalsøe, Sydkysten med 4½ point foran Jens F. Nielsen, 
Dianalund med 4 point. Gruppe 5 vandt Arvid Åager, Saxo med 4,5 point foran Jacob Kloch, 
Næstved med 3 point. 

Det var vort indtryk i Tornved Skakklub, at arrangementet var vellykket, og hvis vi arrangerer en 
lignende turnering vil mange igen dukke op. Såfremt turneringen kan lægges på et tidspunkt, 
hvor landets stormestere ikke spiller store turneringer i udlandet, kan vi derfor forvente en del 
flere stormestre på besøg.  

Med venlig hilsen 

 

Jens Kurt Lundberg 
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