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EMT 2008 arrangeret af Kalundborg og Tornved Skakklubber
Turneringen gennemføres som monrad turnering med 10 deltagere over 5 runder.

Invitations turnering 2008
Åben koordineret EMT turnering arrangeret af Kalundborg og Tornved* Skakklubber.
Turneringen spilles over 7 runder og spillerne inddeles i grupper efter styrke.
Datoer: Tirsdagene. Spilletidspunkt: kl. 19,15
1.rd:16/09-08 + 3.rd: 7/10-08 + 5.rd: 2/12-08 i Jyderup på Jyderup Kommuneskole (Bfløjen)
2.rd: 30/09-08 + 4.rd: 28/10-08 i Kalundborg på Rynkevangsskolen
+ dato? for præmieuddeling i Kalundborg samt lynturnering
Betænkningstid: 2 timer til hver spiller til hele partiet. Samlet spilletid i alt 4 timer.
Indskud: 20 kr pr deltager, der betales ved første runde
Rygning på spillestederne er ikke tilladt
Præmier: Sponsoreres af klubberne
Udsatte partier spilles efter aftale, men skal være afviklede inden næste runde.
Tilmelding: senest 9/09-2008 til:
Tornved: Jens Kurt Lundberg 60789257 mail: jelu@lundberg.mail.dk
Kalundborg: Flemming Christensen 59501249 mail: flsus@ka-net.dk

*For Tornved spillere gælder turneringen også som klubmesterskab, hvor den spiller, der får mest over forventet score
er klubmester
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Tornved Skakklub

Slutstillingen i Kalundborg - Tornved EMT 2008
3.december 2008

Hejsa alle deltagere!
Tak for din deltagelse i vor EMT. Håber du har fået nogle gode og
hyggelige partier i turneringen.
Tommy Christensen, Kalundborg vandt turneringen med 4 pts. Simon E
Christensen blev klubmester for Tornved med 0,4 over forventet score.
Spændende var det jo! Intet var afgjort før sidste træk.
Håber vi ses en anden gang til vor fælles EMT.
Vi vil senere fastsætte en dato (i 2009) for præmieudlevering og
lynturnering i Kalundborg.
Med venlig hilsen
Jens Lundberg, webredaktør
samt turneringsledere Svend E Christensen og Flemming Christensen

arkiv 16-9-2008

