Reto vandt klubmesterskabet i lynskak 2019

2. april 2019

Der mødte hele 16, ja faktisk 17 håbefulde spillere op for at kæmpe om lynskakmesterskaber for 2019.

Fra en af de første runder
Der blev spillet alle-mod-alle, så det blev en maraton turnering med hele 15 runder. Der var præmie til
klubmesteren og til nr. 2, samt til den bedste af de 8 lavest ratede spillere. Der var hele 7 mesterspillere
med, så man kunne forvente en hård kamp om mesterskabet.

Det viste sig imidlertid hurtigt, at især en spiller var i topform, og det var Reto Utiger Sørensen, som vandt
ene parti efter det andet, mens de øvrige på skift slog hinanden.

I løbet af turneringen trak junior Albert sig efter en fin indsats, og også Denise og Peter stoppede før
turneringen sluttede. Jan Thomsen kom efterfølgende, og han indgik på Denises plads.
Slutstillingen blev således:

Reto blev en suveræn vinder, idet han vandt alle sine 15 partier! Reto er p.t. medlem af Furesø Skakklub,
men han regner med til efteråret at melde sig ind i Sjælsø Skakklub og at deltage i både hold- og
klubturneringen. Han bliver en væsentlig forstærkning af førsteholdet, og vi kan derfor gøre os håb om at
spille om oprykning til 2. division i den kommende sæson!

Reto modtager sin 1. præmie
Undertegnede har vundet lynmesterskabet de 2 sidste år, men i år kørte det ikke rigtigt. Alligevel lykkedes
det med en del medgang at vinde 2. præmie med 11½ point lige akkurat foran Morten, Svend, Palle og
Jesper, der alle scorede 11 point.

Arne får 2. præmie
I gruppe 2 vandt Kasper Baunkjær præmien med 6 point, og han vandt over de fleste af sine konkurrenter i
gruppe 2.

Kasper blev vinder af gruppe 2
På næste mandag er der generalforsamling, og bestyrelsen håber på et stort fremmøde.

Arne

