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   Løgumkloster, den 22. februar 2012 
 

Løgumkloster Skakklub indbyder hermed til: 
     

Påskelyn  2013 
 

Spilledag:  Tirsdagen før påske, i år den 26. marts 
Indskud:  Kr. 50 pr spiller 
Tilmelding  Senest mandag den 25. marts 
Turneringssystemet fastlægges, når deltagerantallet kendes, men der tilstræbes at spille med forgrupper af 
omtrent samme styrke, der spiller alle mod alle; derefter finalegrupper efter placering i forgrupperne.  
 

Løgumkloster Byturnering  2013 
Turneringen er koordineret og ratet. 

 
Spilledage:  Tirsdagene, den 9. 16. og 30. april samt 7. og 14. maj 
  Bæmærk, der er 2 uger mellem runde 2 og 3. 
Betænkningstid: 2 timer pr. spiller til hele partiet, ingen mellemliggende tidskontrol 
Gruppeinddeling: 6 mands grupper, der spiller alle-mod-alle, nederste gruppe dog eventuelt som 

Monrad-gruppe, der spiller 5 runder. 
Indskud:  Kr. 130 pr spiller, dog kr. 110 for juniorer og pensionister 
Tilmelding: Senest tirsdag, den 2. april 
 
For ovenstående 2 turneringer gælder: 
Spilletid:  Kl. 19.00 - 23.00 
Spillested:  Øster Højst filialskole, Skolegade 9A 
Tilmelding: til Vagn Lauritzen (se telefonnr. mm. ovenfor) opgiv navn, klub, rating og 

telefonnummer samt gerne mailadresse og for Byturneringen tillige 
fødselsdato. 

 

P4 lege 
Idrætsdag for Syd- og Sønderjylland, arrangeret af DGI og DRs P4 

 
Tidspunkt:  Lørdag, den 13. april kl. 10.00 – 16.00. 
Sted: Klosterhallen i Løgumkloster 
Arrangement: Der arrangeres 2 hurtigturneringer, hver 5 runder, samlet betænkningstid for 

partierne er 20 minutter, der spilles med tidshandicap afhængig af ratingforskel 
(indtil 200: 10/10 min, forskel 201-400: 8/12 min, forskel over 400: 5/15 min). 
Turneringerne starter kl. 11.15 og 13.30 og vil hver vare ca 2 timer. 

 Fra 10.15 – 11.15 vil der være en introduktion til nybegyndere. 
 Arangementet er åben for alle, og der skal ikke betales indskud, til gengæld er 

præmierne af samme størrelse.  
Tilmelding: Via P4s hjemmeside eller til Vagn Lauritzen (se telefonnr. mm ovenfor). 
  

Vi håber at se rigtig mange syd- og sønderjyske spillere til arrangementerne. 


