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Nyheder
18. juni
Det er besluttet at klubben holder åben i juni + august. Program herunder.
Vores spillelokale holder lukket i juli, så alternative muligheder undersøges.

15. juni
Sæsonafslutningen bør først på spisning efterfulgt af overrækkelse af præmierne i klubmesterskabet. Til venstre får Jesper overrakt diplom
som vinder af Klubmesterskabet af turneringsleder Tommy. Til højre er det Rasmus som får diplom som vinder af gruppe B.
Sidste punkt var skakklubbens traditionelle Bankospil. Stemningsbilleder nederst.

8. juni
Sæsonens sidste almindelige skakaften bød på en 5 runders hurtigskakturnering. Den blev vundet af vores ukrainske spiller Vasil med
4½ point. Lige i hælene kom Jesper og Jens med hver 4 point. Øvrige resultater betød at Esben fik 3½, Jacob og Carl-Erik hver 3,
Rasmus og Flemming 2½, Ronni, Tommy, Søren, Thomas og Kristoffer 2, Leif og Rasmus 1.
5. juni
Kalundborg deltog i årets Pokalfinale i Eliterækken og det blev - som forventet - en hård omgang.
Holdet bestod af Jesper (2/5), Jens (½/5), Esben (3/5) og Carl-Erik (1/5), så tillykke til Esben med den flotte score.
Der blev storfavoritterne fra Køge som vandt. Slutstillingen.
Vi mødte følgende hold
- Brønshøj
- Viborg
- Evans (Vejle)
- Oversidder
- Øbro
- Læseforeningen
Vi spillede 2 gange på Live brætterne og begge gange mødte vi hold som spiller i Skakligaen. Først i runde 1 mod Brønshøj og igen i
runde 5 mod Øbro. Partierne kan ses her: Runde 1 - Runde 5. Det kan godt afsløres at vi ikke fik mange point i de to kampe.
Webmasteren har leget lidt med HTML kode så partiet fra første runde mod GM Carsten Høi kan gennemspilles herunder.

J E N S NOR D I N G - GM C A R S T E N H Ø I

Jens Nording

0–1

GM Carsten Høi

DSUs pokalturnering 2022
05.06.2022

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 g6 4.e3 Bg7 5.Bd3 0-0 6.0-0 c5
7.c3 Nc6 8.Nbd2 Bg4 9.h3 Bxf3 10.Qxf3 Qb6 11.b3 Rfe8
12.Rac1 e5 13.dxe5 Nxe5 14.Bxe5 Rxe5 15.e4 Rd8
16.Bb1 Qe6 17.exd5 Qxd5 18.Qxd5 Rexd5 19.Nc4 b6
20.Ne3 Rd2 21.Rfd1 Bh6 22.Rxd2 Rxd2 23.Re1 Bxe3
24.fxe3 Nd5 25.c4 Nc3 26.Kh2 Kf8 27.Kg3 Ke7 28.Kf3 a5
29.Rc1 Nxb1 30.Rxb1 Rxa2 31.Rd1 Ra3 32.Rb1 Ke6
33.Kf4 h6 34.h4 f6 35.Rb2 Ra1 36.Rd2 Rf1+ 37.Kg3 Rb1
38.Rd3 Ke5 39.Kf3 f5 40.Rd5+ Ke6 41.Rd3 g5 42.hxg5
hxg5 43.g4 Rf1+ 44.Kg2 Rb1 45.gxf5+ Kxf5 46.Kf3 g4+
47.Kg3 Ke4 48.Rc3 Re1 49.Kf2 Rd1 50.Ke2 Rd6

0–1

prev

I vores 3 kampe mod ikke-skakligahold scorede vi 6½ / 12, hvilket er klart over forventet score.
Billederne herunder er fra turneringen og taget i vores oversidderrunde.

next

2. juni
Der blev afholdt bestyrelsesmøde hvor klubbens siituation blev vendt.
- Positiv udvikling med medlemsfremgang, hermed grundlag for øget aktivitet
- Mulighed for åbning hele sommeren bliver undersøgt
- Genoplivning af skak i gågaden i festugen
- Officiel sæsonstart for efterårssæsonnen 2022 bliver onsdag den 17. august
- Vi vil afholde den først koordinerede turnering i mange år - bliver 5 runder weekendturnering 4. - 6. november
1. juni
Dagen bød på en lille lynturnering som Jesper vandt med flotte 9/9.
Øvrige placeringer:
2. Jens
3. (Gamle) Rasmus
4.-5. Ronni og Vasil
6.-8. Preben, Flemming og (unge) Rasmus
9. Kristoffer
10. Nikolaj
25. maj
Årets klubmester er fundet. Det blev Jesper som tilbageerobrede titlen ved at vinde det afgørende parti mod den forsvarende mester Esben.
Jesper endte med den flotte score 6½/7.
På billede herunder bliver partiet analyseret under nøje overvågning af formanden.
Gruppe B er ligeledes blevet afgjort. Her var det Rasmus som vandt det afgørende parti mod Ronni og han blev hermed vinder af Gruppe B
med 6/7.
Stillingen

23. maj
Det er besluttet at forårssæsonen bliver afsluttet 15. juni med spisning kl. 18.30 i klubben. Tilmelding til Flemming eller Carl Erik.
22. maj
Stillingen i Klubmesterskabet er opdateret, og det er nu klart at enten Esben eller Jesper bliver klubmester 2022. Esben har 5/5 mens Jesper
har 5½/6. De mangler naturligvis at mødes i en direkte duel om mesterskabet.
I Gruppe B bliver vinderen Ronni eller Rasmus. Ronni har 4½/5 og Rasmus 5/6. De mangler at mødes og ligesom i Gruppe A bliver vinderen
fundet i deres indbyrdes parti.
15. maj
Kalundborg deltog i dag i Pokalturneringen i 2. Hovedkreds som blev afholdt i Sorø. Vi stillede et hold i bredderækken, bestående af Jens,
Rasmus, Preben og Thomas. I de 6 kampe scorede holdet 10 point ialt med 4½ til Jens, 3 til Rasmus, ½ til Preben og 2 til Thomas. Dette var
desværre ikke nok til kvalifikation til finalestævnet. Vores 10 point var fordelt såleds at vi både vandt og tabte 3 af kampene.
Vi var dog inden stævnets start allerede kvalificeret til Pokalfinalen i Eliterækken som afholde 5. juni i Svendborg.
13. maj
Kalundborg skakklub har i år modtaget Initiativpræmien i 2. Hovedkreds. Klubbens stolte formand fremviser herunder diplomet som bevis for
hæderen.

Kalundborg 2 har samtidig modtaget diplomet for sejren i B-rækken i holdturneringen. Herunder ses Ronni, Jacob, holdkaptajn Preben samt
Rasmus som alle deltog på holdet i løbet af turneringen.

11. maj
Det er besluttet er forlænge sæsonnen således afslutningen bliver 15. juni. Det resterende program samt stillingen i Klubmesterskabet kan ses
under 'Program og resultater'.
28. april
Årets klubmesterskab er nu omkring halvvejs og der er stadig spænding i begge grupperne. Se stillingen under 'Program og resultater'.
11. april
Søndag den 15. maj spilles årets Pokalturnering i 2. HK i Sorø. Kalundborg Skakklub planlægger at deltage så alle i klubben opfordres til at
skrive sig på tilmeldingslisten i klubben. Turneringen spilles som en 6 runders hurtigskak turnering. Information om stævnet kan ses hos 2. HK.
Stævneflyer.
10. april
Stillingen i klubmesterskabet er er nu opdateret med de seneste resultater. Se under 'Program og resultater'.
3. april
Kalundborg havde to medlemmer, Preben og Thomas, som spillede med i Skovbo Skakklubs weekendturnering 25.-27. marts. Det lykkedes
begge spillere at hjemtage en præmie. Flot.
Preben blev nummer 2 i gruppen 5, mens Thomas blev nummer 3 i gruppe 6. Turneringsresultater.
27. marts
Turneringsskemaet for klubmesterskabet er opdateret med de seneste resultater. Se under resultater.
17. marts
Det samlede resultat for Kalundborg 2 og 3 er opgjort og kan ses i tabellen herunder. Bemærk at en del spillere har spillet for både Kalundborg 2
og Kalundborg 3.
Topscorer blev Jacob med 3½ point
Største rating fremgang havde Ronni med +77
For Niels, Amdi, Preben, Rasmus, Verner og Lasse kan årets samlede holdskakresultat fås ved at lægge talene sammen i tabellen herunder og
tabellen for Kalundborg 1.

Det samlede resultat for alle tre hold gav et ratingtab på 1 efter 102 partier!

16. marts

Kalundborg 2 vinder B-rækken og sikrer oprykning!
Endnu en succes for Kalundborg Skakklub. Kalundborg 2 vandt sidste runde mod Nykøbing S 2 med 3½ - ½ og sikrede sig hermed sejren i
gruppen. Mogens, Jacob og Rasmus vandt mens Amdi spillede remis. Kampresultat. Slutstilling i gruppen.
Resultatet betyder indirekte at også Kalundborg 3 rykker op i A-rækken. Grunden er at B-rækken spilles med 4 -mandshold, men A-rækken spilles
med 8-mandshold.
Herunder det glade vinderhold sammen med holdleder Preben.
Fra venstre: Preben, Jacob, Rasmus, Amdi og Mogens.

14. marts
Resultatet for 2. divisionsholdet er nu opgjort og kan ses i tabellen herunder.
Holdreultat:
- Samlet score var 1,17 under forventet og dette gav et samlet ratingtab på 27
- Antal spillere: 14 (må være det højeste i mange år)
Individuelle resultater
- Spillere med 7 kampe: Jesper, Jens, Esben, Carl Erik og Tommy
- Topscorer: Jesper med 5 point foran Jens med 4 point
- Største ratinggevinst: Tommy med +33 foran Rasmus med +18

13. marts

Kalundborg forbliver i 2. division!
Dagens afsluttende runde i 2. division resulterede i en 5 - 3 sejr over Nykøbing S. Der var sejre til Jesper, Jens, Tommy og Flemming mens Esben
og Carl-Erik spillede remis. Kampresultat.
I slutstillingen var vi 4 point over nedrykningsstregen, og det var derfor meget vigtigt at vores to sejre netop kom mod Nykøbing og Frem som
endte på nedrykningspladserne.
Jesper blev årets topscorer med 5/7. Fuld statistik følger.

9. marts
Skakklubben afholdte den årlige generalforsamling der som vanligt blev den afholdt i god ro og orden. Den var genvalg på alle poster, og
regnskabet blev godkendt med uændret kontingent.
Der blev samtidig uddelt præmier i Pokalturneringen for 2021. Jesper vandt gruppe A med flotte 7/7, og Rasmus vandt gruppe B med 3½/7.

27. februar
Det blev til endnu et 2½ - 5½ nederlag til Kalundborg 1. Denne gang ude mod Præstø. Vi havde klart stillinger til flere point, så vi burde nok have
vundet. Jesper sørgede for et helt point, mens Jens, Esben og Carl-Erik fik remis. Kampresultat.
Et afbudsramt Kalundborg 2 var ligeledes i aktion. Her blev det desværre til et 1 - 3 nederlag ude mod Køge. Ronni stod for pointet. Kampresultat.
20. februar
Holdkampen mellem Kalundborg 1 og Holbæk 1 resulterede desværre i et 2½ - 5½ nederlag. Der var sejre til Jens og Amdi mens Flemming
spillede remis. Kampresultat kan ses divisionsturneringens hjemmeside. Specielt webmasterens sejr var meget meget heldig, eftersom
Holbækspilleren havde en nem gevinst.
Det bliver med garanti tæt i de sidste 2 kampe i forhold til om vi får endnu et år som divisionshold. Stilling i gruppen.
11. februar
Klubmesterskabet for 2022 er nu startet og resultaterne kan løbende ses under 'Program og resultater'.
10. februar
Det er besluttet at den udsatte kamp for Kalundborg 1 mod Holbæk skal spilles søndag den 20. februar.
Med 2-3 runder tilbage er der stor spænding i bunden hvor 6 hold ligger med kun 2½ forskel. Stillingen.
9. februar
Pokalturneringen for 2021 er nu blevet afgjort, med Jesper som vinder. Stort tillykke. Han opnåede en perfekt score på 7/7. Resultattavle.
2. februar
Dagens holdkampe i B-rækken gav en sejr på 2½ - 1½ til Kalundborg 2 over Dianalund, mens Kalundborg 3 tabte 1 - 3 mod Dragsholm.
Kalundborg 2 har stadig en fin mulighed for oprykning inden de sidste 2 runder. Stilling i gruppen.
30. januar
Dagen holdkamp ude mod Nyborg gav et glimrende 4 - 4 resultat. Vi var ramt af flere afbud og havde derfor reserver på de nederste 3 brætter.
Det er vist længe side vi har scoret > 1 over forventet score i en holdkamp med Kalundborg 1. Der var sejre til Jesper, Esben ogTommy, mens
Carl-Erik og Rasmus hentede remis. Kampresultat.
Det var i øvrigt med nød og næppe vi kom adsted. Storebæltsbroen var lukket frem til kl. 10.00 på grund af stormvejret.
Husk at det på er onsdag at både Kalundborg 2 og Kalundborg 3 spiller hjemmekampe.
26. januar
Pokalturneringen for 2021 er ved at være afsluttet. Tommy of Jesper fører med 6 point, dog har Jesper et parti tilbage og kan derfor vinde
pokalen med blot en remis i sit sidste parti. Stillingen.
23. januar
Skakundervisning er aflyst onsdag den 26. januar. Skakklubben mødes som sædvanligt kl. 19.00.
20. januar
Resultattavlen for pokalturneringen er opdateret således modstander i sidste runde kan ses. Der er samtidig åbent for tilmelding til årets
klubmesterskab.
19. januar
Kalundborg 2 kom ned på jorden igen efter deres 3. kamp i holdturneringen. De første to kampe var begge blevet vundet 4 - 0, men i udekampen
mod Dragsholm blev det til et 3½ - ½ nederlag. Amdi sørgede for det halve point. Resultattavle.
17. januar
Det blev desværre til et 3½ - ½ nederlag til Kalundborg 3 i kampen mod det stærke Nykøbing S hold. Rasmus sikrede det halve point, som faktisk
betød at holdet samlet set scorede over forvendtet score. Resultattavle.
15. januar
I den kommende uge starter holdskakken igen. Mandag spille Kalundborg 3 ude mod Nykøbing S, og onsdag spiller Kalundborg 2 hjemme mod
Dragsholm.
6. januar
Sæsonprogrammet er opdateret og findes under 'Program og resultatar'. Det kan ligeledes hentes som PDF.
5. januar
Skaksæsonen 2022 kom igang med en lille lynturnering. Resultatet blev i det store hele som forventet og webmasteren sluttede derfor helt i
toppen 😎
Slutstillingen:
Jens: 8½/9
Carl Erik: 8
Esben C: 6½
Flemming: 6
Rasmus: 5½
Ronni: 4½
Søren: 3
Preben: 2
Thomas: 1
Esben L: 0
31. december
Husk at skakundervisning ligeledes starter igen onsdag den 5. januar fra kl. 18.00.
28. december
Der er lagt et foreløbigt program for forårssæsonen på 'Program og resultater' siden. Vi starter den 5. og 12. januar med at spille
opsamlingspartier fra Pokalturneringen. Et program for hele forårssæsonen kommer senere, men dette er jo noget afhængig af opblusningen af
corona og hvad det gør ved foreningslivet i Danmark.
DSU beretter at 4. runde i divisionsturneringen bliver flyttet, hvad dette betyder for turneringsafviklingen er stadig uklart. Betydningen for 2. og 3.
holdet kendes heller ikke.

15. december
Dagens juleafslutning bød på præmieoverrækkelse fra den corona-forsinkede Pokalturneringen for 2020 samt for det afsluttede Klubmesterskab
for 2021. De glade vindere ses herunder.
Fra venstre: Preben (vinder af boblergruppen i Klubmesterskabet 2021), Tommy (vinder af aspirantgruppen i Klubmesterskabet 2021),
Jens (Pokalmester 2020) og Esben (Klubmester 2021). Anders (Pokalmester i B-gruppen 2020) mangler på billede.

Efter præmieoverrækkelsen blev der tid til analyser af rundens partier fra holdturneringen. På billede viser Tommy sin fine gevinst fra 2. division.

14. december
Kalundborg 2 fik endnu en suveræn 4 - 0 sejr i udekampen mod Holbæk 3. Resutatet betyder at holdet stadig har 100 % score! Denne gang
var det Amdi, Mogens, Jacob og Preben som vandt. Resultattavle.
Bulletin fra kampen beretter dog om at flere af spillerne fra Holbæk kom i julegavehumør og gladelige forærede brikker væk samt at
Kalndborgspillerne ligeså gladeligt modtog gaverne.
12. december
I dag spillede både Kalundborg 1 og Kalundborg 3 holdkampe og begge hold sejrede! Kalundborg 1 vandt 4½ - 3½ ude mod Frem 2 mens
Kalundborg 3 vandt 3 - 1 mod Køge 5.
For Kalundborg 1 vandt Jesper og Tommy mens Jens, Esben, Carl-Erik, Flemming og Amdi spillede remis. Resultattavle.
For Kalundborg 3 vandt Rasmus og Ronni. Køge stillede kun med 3 mand så Thomas fik et point uden kamp. Resultattavle.
På tirsdag spille Kalundborg 2 uden mod Holbæk 3.
9. december
Årets juleafslutning er desværre endnu engang aflyst på grund af den forværrede coronasituation. Vi mødes dog som normalt på onsdag til
gennemgang af partier fra holdturneringen.
28. november
I onsdags spillede Kalundborg 3 uden mod Dianalund 2. Det blev desværre til et knebent nederlag på 1½ - 2½. Ronni sørgede for et helt
point og Thomas fik remis. Resultatet var dog klart over forventet score.
Resultattavle.
24. november
Bemærk at der ikke er skakundervisning onsdag den 24. november, fordi Kalundborg 3 skal til Dianalund for at spille holdkamp.
21. november
Dagens runde i 2. division gav desværre endnu et 2½ - 5½ nederlag, denne gang mod det stærke hold fra Øbro.
Tillykke til Christian som skaffede holdets første hele point. Jesper, Jens og Carl Erik bidrog hver med en remis.
Resultattavle.
20. november
Søndag den 21. november spille Kalundborg 1 hjemme mod Øbro i 2. division. Partierne starter klokken 12.00 og tilskuere er naturligvis
velkomne.
17. november
Billeder fra 4. runde af Pokalturneringen

12. november
Stillingen i Pokalturneringen er opdateret med onsdagens partier.
4. november
Sæsonprogrammet er opdateret fordi Køge har ønsket søndagskamp mod Kalundborg 3. Kamper bliver derfor 12. december i stedet
for 15. december. Dette passer meget fint med at juleafslutningen så kan holdes den 15. december.
3. november
For første gang i rigtig mange år spillede to Kalundborg hold mod hinanden i holdturneringen.
Det blev, som forventet, til en 4 - 0 sejr til Kalundborg 2 mod Kalundborg 3. Det var dog meget tæt på at Kalundborg 3 havde fået 1-2
halve. Kampresultat kan ses hos DSU.
31. oktober
Dagen holdkamp resulterede desværre i et nederlag på 2½ - 5½ mod Læseforeningen. Scoren var omkring ½ under forvendet så der
er plads til forbedring mod Øbro om 3 ugen.
Jesper, Jens, Christian, Tommy og Niels fik alle remis, så holdet har stadig en sejr til gode. Resultater.
Stillingen kan ses hos DSU.
27. oktober
Boblergruppen i Klubmesterskabet er nu også afgjort. Det blev Preben som vandt med en score på 4/5. Tillykke til Preben.
23. oktober
Sæsonprogrammet er opdateret i forhold til holdkampe for B-række holdene.
21. oktober
Resultattavle for årets Pokalturnering er nu lagt op på siden 'Program og resultater'. Første rund bød på lutter favoritsejre.
På samme side er der lagt link til resultattavler for Kalundborg 1 i 2. division og Kalundborg 2 og 3 i B-Rækken.
Første holdkamp er søndag den 31. oktober hvor Kalundborg 1 spiller hjemme mod Læseforeningen. Onsdag den 3. november spiller
de to Kalundborghold i B-rækken mod hinanden.
I tabellen for B-rækken ser det ud til at Holbæk 4 har trukket sig. Kampprogrammet i B-rækken er derfor ændret. Sæsonprogrammet
vil blive opdateret snarest.
16. oktober
Sæsonprogrammet for resten af 2021 samt alle holdkampe for alle 3 hold i 2022 findes nu på Program og resultater siden.
Programmet kan ligeledes hentes som PDF.
Bemærk at der vil ske ændringer, fordi der ligger en holdkamp 15. december som er samme dag som juleafslutningen. Der foreligger
desuden en klage omkring afvikling af B-rækken og indtil den er afgjort kan der forekomme ændringer på den baggrund.
6. oktober
Årets klubmester er fundet! Det blev Esben som vandt med 3½/4. Stort tillykke. Jesper blev nummer 2, mens Christian, Carl-Erik og
Jens delte 3. pladsen. Slutstillingen.
Aspirantgruppen er ligeledes afgjort. Her løb Tommy med sejren med flotte 4/4. I Boblergruppen mangler det afgørende parti, og der
er stadig tre personer som kan vinde.
Holdturneringen i 2. HK er nu fastlagt. Kalundborg stiller med 2 hold i B-rækken. Matchprogrammet kan ses hos 2. HK.
Programmet for Kalundborg skakklub vil blive opdateret i løbet af weekenden..
29. september
Årets klubmesterskab er ved at nå ind i den afgørende fase i alle tre grupper. Klubmesterskabet bliver afgjort i partiet mellem Esben
og Jesper i den kommende uge. Den forsvarende mester Jesper skal vinde mens Esben kan nøjes med remis.
26. september

Det er besluttet at Kalundborg Skakklub for første gang i mange stille med 3 hold. Førsteholdet spiller i 2. division, men de to øvrige
hold spiller med i 2. HKs holdturnering.

15. september
Stillingen i klubmesterskabet er opdateret efter der er kommet nye folk med i turneringen.
Klubaften 15. september (to partier mere udenfor billede)

1. september
Så kom klubmesterskabet for 2021 i gang med 8 måneders coronaforsinkelse. Stillingen kan løbende ses under Program og resultater.
25. august
Gang i skakken med en lille rask lynturnering.
Web- og Facebook redaktøren lavede færrest fejl og løb derfor med sejren med 9½/10.
Niels og Jesper kom ind som de nærmeste forfølgere.
Desuden stort velkommen til Rasmus som nyt medlem.

22. august
Hyggelig sammenkomst i skakklubben hos Esben og Heidi som start på skaksæsonen.
Tilmed en super flot sommerdag til grill-arrangement i haven .

20. august
Sæsonprogrammet er nu opdatert for efteråret 2021 og kan ses under 'Program og resultater'. Det kan ligeledes hentes som PDF.

18. august
Så er der gang i skakklubben igen efter sommerpausen. Første aften blev brugt på partigennemgang samt lidt efterfølgende lynskak.
Fra næste uge bliver der arrangeret skakundervisning hver onsdag kl. 18.00 i lokalerne i Aktivitetscenter Munkesøen.
Alle skakinteresserede er velkomne til at deltage i undervisningen og man behøver derfor ikke være medlem af klubben for at deltage.

8. august
Efter knap 2 måneds sommerferie er det snart tid til at mødes i skakklubben igen. Første skakaften bliver onsdag den 18. august kl. 19.00 i
lokalerne i Aktivitetscenter Munkesøen. Alle skakinteresserede, både nuværende og kommende medlemmer, opfordres til at møde op til lidt
hyggeskak.
Husk tilmelding til klubbens sommerarrangement som finder sted den 22. august.
10. juni
16. juni bliver sidste skakaften inden sommerpausen. Det er ligeledes besluttet at første gang efter ferien bliver onsdag den 18. august.
9. juni
Efter den lange coronanedlukning blev det endelig tid til at overrække præmier for klubmesterskabet for 2020.
Billede til venstre viser formanden der overrækker præmien til Klubmesteren Jesper. Til højre fremviser Jacob diploment for sejren i gruppe 2.
Flere billeder kan ses på klubbens facebook side.
Der blev spillet en 7 runders hyggeturnering på sæsonnens næstsidste skakaften. Jesper og Jens delte sejren med hver 5½/7.

2. juni
Årets generalforsamling forløb som forventet uden de store diskussioner. Formandens beretning omhandlede naturligvis i høj grad
conasituationen hvor klubben var lukket i omkring 6 måneder. Andre emner var de online turneringer der har været afholdt, samt vores nye
hjemmeside. Kasseren fremlagde regnskabet som indeholdt uændret kontingent.
Der var nyvalg til bestyrelsen til Esben Christensen og genvalg til Flemming, Carl-Erik, Tommy og Jens. Bestyrelsen kan ses under
Information om klubben.
Efter generalforsamlingen blev der afholdt en lynturnering. Her vandt Jens med 5/5.
31. maj
Husk at der er generalforsamling på onsdag (2. juni)
22. maj
Der er nu lavet en samlet resultatopgørelse over klubbens online turneringer. Denne kan ses under resultater.
Der blev i alt spillet 16 turneringer hvilket resulterede i 75 runder, alle med betænkningstiden 10 minutter + 5 sekunder pr. træk. Der deltog
17 forskellige spillere og det gennemsnitslige deltagerantal var 6,7. Højeste deltagerantal var 9 som blev opnået 3 gange. Fem forskellige
personer vandt mindst en af turneringerne.
Flest deltagelser: EsbenChr med 16 (!) foran Doctor-Jens og Flotteflemming med hver 15
Flest point: EsbenChr med 55½ (75 partier) foran Doctor-Jens 54 (72) og cemoeller 36 (67)
Scorings %: KimPilgaard 86,8 % foran Doctor-Jens med 75 % og EsbenCh med 74 %
Gennemsnitsplacering: KimPilgaard 1,6 foran Doctor-Jens 1,9 og EsbenCh med 2,1
Mest bemærkelsesværdige enkeltresulater: Flotteflemming og cemoeller sejre over KimPilgaard.
Mest bemærkelsesværdige resulatserie: EsbenChr - cemoeller 12:0
19. maj
Kim blev den første vinder af Kalundborgmesterskabet i online skak. Stort tillykke.
Doctor-Jens tog sølvmedaljen og blev hermed bedste Kalundborg spiller.

17. maj
Den nye hjemmeside er ved at tage form. Siderne med 'Information om klubben' og 'Holdskak' er mere eller
mindre færdige. Siden med 'Program og resultater' er ligeledes klar, men vil blive opdateret med resutatet fra
vores online Kalundborg Mesterskab når det er afviklet på onsdag.
Nederst på nyhedssiden er der link til tidlige nyheder fra 2021 samt en avisartikkel om vores online turneringer.
13. maj
På onsdag (19. maj) afholder vi første, sidste og eneste Kalundborgmesterskab i online skak på lichess.
Betænkningstiden er 10 minutter + 5 sekunder pr. træk. Turneringen er sat til 6 runder, men det kan ændes
afhængig af deltagerantallet. Turneringen starter kl. 19:05.
Kassereren har lovet en æske chokolade i præmie. Der vil desuden være en ratingpræmie hvis der deltager
mere end 10 personer. Præmieuddelingen bliver i forbindelse med generalforsamlingen den 2. juni.
13. maj
Velkommen til Kalundborg Skakklubs nye hjemmeside.
På grund af noget bøvl med vores tidlige hjemmesideudbyder har vi skiftet til en ny. Webmasteren vil forsøge at
få tilføjet noget indhold i løbet af de nærmeste dage. Han skal dog lige lære at bruge det nye
hjemmesideprogram.

Nyhedsarkiv
Nyheder på hjemmesiden 4. maj 2021
Avisartikel 29. januar 2021
Nyheder på hjemmesiden 18. januar 2021
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