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Rødby, 26. juni 2011 

Pressemeddelelse udsendt 26.6.2011: 

Hurtigskak sluttede 100 års jubilæum 
 

Lørdag dannede Torvet i Maribo en smuk ramme om den hurtigskakturnering, som markerede afslut-

ningen på den seneste måneds aktiviteter i anledning af Maribo Skakklubs 100 års jubilæum. Turnerin-

gen var arrangeret af den jubilerende klub i samarbejde med Maribo Handelsstandsforening, som stille-

de sit telt og andre faciliteter til rådighed. Desuden havde byens handlende stillet en stor portion spon-

sorgaver til rådighed for turneringen. Disse blev uddelt med rund hånd for hurtigste gevinster i hver 

runde og andre prisværdige tiltag blandt de 48 deltagere i turneringen, som blev afsluttet med præmie-

overrækkelse kl. 17. 

En stor del af deltagerne kom langvejs fra: En helt fra Bosnien, 6 fra Jylland, 3 fra Fyn, 8 fra Køben-

havn, 14 fra det øvrige Sjælland samt de resterende fra Lolland-Falster. På trods af den for mange lange 

vej til Maribo var alle klar i teltet lidt i 9 om morgenen. Og de fik en god turnering i de for skakspillere 

lidt uvante rammer, som bl.a. bød på torvehandel, børneloppemarked og countrymusik. Mange forbipas-

serende fik også et kik ind til spillerne i teltet eller et spil skak med klubbens store brikker, som også var 

sat op uden for teltet. 

Da resultaterne blev gjort op efter 7 runder var det i næsten alle grupper forhåndsfavoritterne, som hav-

de klaret sig bedst. Samlede vindere blev Mads Boe og Jackie Andersen med 6 point. De er begge spil-

lere på Skanderborg Skakklubs nyoprykkede Skakligamandskab. I ratinggruppe 2 vandt Palle Bratholm 

fra Sjælsø Skakklub med 5½ point, medens præmierne i gruppe 3 blev delt af fire spillere fra Frem 

Odense, Silkeborg, Dianalund og Hvidovre. I fjerde ratinggruppe vandt Søren Ulvedal Jensen fra Diana-

lund med 4½ point med et helt point mere end forfølgerne. Endelig blev John Svensson fra Amager en 

ligeså suveræn vinder af den 5. og sidste ratinggruppe med 4 point. Værtsklubbens egne 11 spillere i 

turneringen holdt sig klædeligt i baggrunden med sekundære placeringer, dog fik Claus Hansen med 4 

point i ratinggruppe 1 en præmie som højest scorende lokale spiller uden for præmierækken. For øvrige 

resultater og informationer henvises til www.mariboskakklub.dk . 

Maribo Skakklub har været glad for samarbejdet med byens erhvervsliv om afviklingen af turneringen 

og muligheden for at bringe skakspillet ud til en bredere kreds af borgere end til hverdag. På de næste 

sider er der fotos fra turneringen. 
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1. runde er i gang 

 

Countrymusik til skak - en ny blanding. 
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Måske nye skakspillere prøver det store spil. 

 

Hyggeskak uden for teltet. 
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Glade turneringsvindere: Jackie Andersen (tv) og Mads Boe (th). I baggrunden John Kristensen og Claus Hansen fra 

Maribo Skakklub uddeler præmierne. 

 

Sommerhygge på Torvet i Maribo. 
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