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Hej medlemmer i Jyderup Skakklub
Nu må sommerferien efterhånden snart være slut og skaksæsonen står for døren. Håber I har 
haft en god sommer!

Det har været meget småt med informationer fra hovedkredsen om holdturneringen. Denne her 
videresendte mail, kom lige for 1 times tid siden om ungdomsholdturneringen. Vedhæftet fil 
med regler. Vi kan også stadig nå at tilmelde hold i C rækken? Som jeg ser det er junior hold 
turneringen vel egentlig det bedste alternativ for os. Det bliver ikke nattesæde, da turneringen 
jo foregår om dagen!
Hvis der er interesse tilmelder jeg selvfølgelig gerne et hold.

Venlig hilsen
Jens Lundberg
6078 9257 (gerne sms)
jelu@bakara.dk

Fra: hamlet4600@pc.dk [mailto:hamlet4600@pc.dk] 

Sendt: 4. oktober 2016 22:47

Til: dianalund@2-hk.dk; dragsholm@2-hk.dk; faxe@2-hk.dk; greve@2-hk.dk; haslev@2-hk.dk; holbaek@2-

hk.dk; jyderup@2-hk.dk; kalundborg@2-hk.dk; korsoer@2-hk.dk; koege@2-hk.dk; maribo@2-hk.dk; 

moen@2-hk.dk; nakskov@2-hk.dk; nordfalster@2-hk.dk; nykf@2-hk.dk; nyks@2-hk.dk; naestved@2-hk.dk; 

praestoe@2-hk.dk; ringsted@2-hk.dk; skovbo@2-hk.dk; slagelse@2-hk.dk; soroe@2-hk.dk; sls@2-hk.dk; 

toelloese@2-hk.dk; vordingborg@2-hk.dk; bestyrelse

Emne: Ungdomsholdturneringen

Til klubberne i 2. Hovedkreds
Hermed vedhæftet indbydelsen til hovedkredsens ungdomsholdturnering. I år skulle vi meget gerne 
have gang i turneringen. 
Vi skal bruge et antal hold, og nogle spillesteder. Vi forestiller os, at kunne spille på lørdage før 
runderne i mesterrækken. Spillerne er ikke ”låste” på den måde at de ikke så ikke må deltage i 
hovedkredsens almindelige holdturnering. Dog skal klubbens styrkeliste overholdes, når der sættes 
hold.

Tilmelding til undertegnede senest 31. oktober.

venlig hilsen
Niels Steen Larsen 

Min Computer
Gul seddel
Eneste svar fra medlemmerne var fra Erling Bruun, der gerne ville stille sig til rådighed som reserve. 



Regler for afvikling af ungdomsholdturnering i 2. hovedkreds.
 
1. Der oprettes en holdturnering primært for ungdomsspillere (under 20 år).
2. Et hold består af 4 spillere. Turneringen er primært for ungdomsspillere; men der 
kan deltage indtil 3 voksne på holdet.
3. Man stiller op efter klubbens styrkeliste. Der er fri tilmelding. Man kan deltage på 
disse ungdomshold og også spille på klubbens hold i hovedkredsens mester-, A-
B- og C-rækker.
4. Kampene spilles med den betænkningstid, der gælder for hovedkredsens C-række. 
Partierne rates som i den almindelige holdturnering.
5. Der spilles stævner, hvor alle hold mødes. Det tilstræbes, at der spilles om lørdagen
før en runde i mesterrækken, og at der afvikles 2 runder pr. spilledag. Turneringen 
tilstræbes afviklet over 3 lørdage med dobbeltrunder og en lørdag med en finale. 
Endeligt antal runder og spillesteder fastlægges, når arrangører har meldt sig.
6. Afhængigt af antal deltagende hold spilles turneringen enten som ”alle-mod-alle” 
eller som Monrad.
7. Der er præmier. Disse fastlægges af turneringslederen.
8. Indskuddet er det samme som til hovedkredsens øvrige holdturnering.
 


