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Åben EMT turnering 2010-2011

Åben koordineret EMT turnering arrangeret af Jyderup* og Kalundborg Skakklubber.  

Turneringen elorates og spilles over 5 runder og spillerne inddeles i grupper efter styrke.  

Datoer: Onsdage i Jyderup og i Kalundborg. Spilletidspunkt: kl. 19,15. Spilleren skal have 
indfundet sig i lokalet og foretaget 1.træk senest 1 time efter spilletids start.    

1.rd: 15/9-10 + 3.rd: 13/10-10 + 5.rd: 5/1-11 i Jyderup.

2.rd: 29/9-10 + 4.rd: 27/10-10 i Kalundborg, samt afslutning og lynturnering: 30/3-11.

Betænkningstid: 1½ time plus 30 sekunder pr træk (alternativ spilles 2 timer til hver til hele 
partiet, hvis skak-uret ikke har denne funktion) 

Indskud: 30 kr. pr deltager, der betales ved første runde

Gratis kaffe eller 1 vand. Rygning på spillestederne er ikke tilladt.

Præmier: Sponsoreres af klubberne  

Udsatte partier spilles efter aftale, men skal være afviklede inden næste runde.

Tilmelding: senest 8/9-2010 til:  

Jyderup: Jens Kurt Lundberg 60789257 mail: webmaster@jyderupskak.dk

Kalundborg: Flemming Christensen 59501249 mail: flsus@ka-net.dk

Side 1 af 2
*For Jyderup spillere gælder turneringen også som klubmesterskab, hvor den spiller, der får mest over forventet score 
er klubmester.
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resultater side 2

Resultater:

Parti mellem Hans Henrik Østergaard - Simon Seirup blev ikke spillet og derfor ikke ratet, da Kalundborg spilleren 
meldte afbud på grund af sygdom. 

Gruppe 1: Nr. 1: Tommy Christensen, Kalundborg
Gruppe 2: Nr. 2:  Verner Christensen, Kalundborg

Jens Lundberg blev klubmester i Jyderup, med bedst score over forventet (0,4)

Side 2 af 2
*For Jyderup spillere gælder turneringen også som klubmesterskab, hvor den spiller, der får mest over forventet score 
er klubmester.



Jyderup Skakklub 

arkiv 15-9-2010 

 

Jyderup-Kalundborg Open EMT 2010-2011 

06. januar 2011 00:21 Af JENS LUNDBERG 
 
Turneringen er færdigspillet over 5 runder med skiftevis spillested i 
Jyderup og Kalundborg.  
Gruppe 1: Nr.1. Tommy Christensen, Kalundborg 4 p. Nr.2. Jens 
Lundberg, Jyderup 3½ p. 
 
Gruppe 2: Nr.1. Verner Christensen, Kalundborg, 4½ p. Nr.2. Hans-Henrik 
Østergaard, Kalundborg 2½ p. 
 
Præmier overrækkes vinderne til afslutningen den 30.marts, hvor der 
afholdes lynturnering i Kalundborg.  
  
 
 
 
  
 
 


	Indskud: 30 kr. pr deltager, der betales ved første runde
	Gratis kaffe eller 1 vand. Rygning på spillestederne er ikke tilladt.
	Kalundborg: Flemming Christensen 59501249 mail: flsus@ka-net.dk


