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Ny international Open : 3. XtraCon EMT i Skovbo 2008 

 

I september måned afholder Skovbo Skakklub en international, åben turnering i Borup på 

Midtsjælland, og allerede nu tegner den til at blive rigtigt spændende.  

 

I toppen af feltet finder vi lige nu 4 stormestre og 7 internationale mestre fra 8 forskellige lande, og 

da tilmeldingsfristen først er i slutningen af august forventer vi, at feltet vil blive endnu stærkere og 

endnu mere internationalt, når vi først går igang den 5. september. 

 

Stormester-kvartetten er: 

 

GM Lars Schandorff (Danmark) 

GM Kaido Kulaots (Estland) 

GM Mikhail Ivanov (Rusland) 

GM Neelotpal Das (Indien) 

 

Det er så vidt vi ved første gang, at det danske skak-publikum får fornøjelsen af at se den indiske 

stormester i kamp på dansk grund, og det skal blive spændende at følge om de store hovedpræmier 

skal fordeles blandt disse, eller om nogle af de internationale mestre kan tage kampen op med dem. 

 

Som en almindelig dansk klub håber vi i Skovbo Skakklub i al hemmelighed selvfølgelig også på, 

at én eller flere spillere uden titel også kan være med til at skabe spænding om de endelige 

placeringer ! 

 

Yderligere information samt tilmelding på www.skovboskakklub.dk.  

 

Det er første gang, at Skovbo Skakklub er vært for en international turnering, så vi synes selv, at det 

er rigtigt spændende. Vi har indtil nu været heldige at få konsulent-bistand af IM Esben Lund, og 

også den kommende turneringsleder, FA Jan Pedersen, kommer udenfor vores egen kreds. 

 

Uden deres beredvillige assistance var vi uden tvivl ikke kommet så langt, som vi allerede er i 

forberedelserne, og vi siger dem mange tak, og ser frem til et fortsat godt samarbejde. 

 

Turneringen er blevet en realitet takket være et hoved-sponsorat fra XtraCon A/S, som også lægger 

navn til turneringen, samt en lang række under-sponsorer, som gerne vil se deres navn forbundet 

med international skak. Vi vil senere præsentere dem alle nærmere på den turnerings-hjemmeside, 

som bliver offentliggjort i løbet af august måned. 

 

XtraCon A/S er en IT-konsulent virksomhed, og dem kan man læse mere om på www.xtracon.dk. 

 

http://www.skovboskakklub.dk/
http://www.xtracon.dk/

