
Midtjysk emt 2012 beretning om turneringen af formand John Engstrøm 

Der var i år 16 spillere som deltog, i en åben gruppe efter sweizer systemet, hvilket betyder 

At man opstiller i ratingrække følge og at den bedste halvdel møder den nederste halvdel osv. 

På forhånd ville der blive hård kamp i toppen idet de 5 øverste lå inden for 100 rating point fra hinanden. 

Mellemgruppen af spillere spillede om 1 præmie u /1600 i rating mens de nederste 6 spillede om præmien 

For under 1400 i rating. 

Der var 2 fra Grindsted , 2 fra Evans ,1 fra Horsens samt 11 fra nr.snede . 

En af favoritterne Bjørn larusen havde en mindre god turnering og var efter 4 runder stort set uden for 

Præmierækkerne. 

Inden sidste runde var der endnu stor spænding om hvem der ville vinde præmier, idet lars Pedersen, Erik 

Pedersen samt John Engstrøm alle kunne nå 5½ point, i mellemgruppen kunne 3½ point måske være nok til 

præmie, mens det også i nederste gruppe lå til at 3½ point kunne udløse en præmie. 

 Da alle de 3 favoritter vandt deres sidste parti skulle turneringssejren afgøres ved korrektion , hvorefter 

Det blev Erik Pedersen der i 2012 blev Midtjysk Mester med 5½ point, 2 pladsen blev delt mellem Lars 

Pedersen og John Engstrøm  også med 5½ point men med dårligere korrektion. 

Præmien under 1600 i rating gik til Niels Sevelsted med 3½ point med bedre korrektion end Steen Quorning 

også med 3½ point. 

Præmien under 1400 i rating gik til Benny Terndrup med 3½ point og med bedre korrektion end Christoffer 

Højrup. 

Resultaterne fremgår desuden af turneringstavlen. 

Turneringen vil i øvrigt blive husket for af en af vore medlemmer afgik ved døde kort efter 5 runde nemlig 

Leif Dueholm se omtale andet sted på hjemsiden. 

Vi har nu i Nr.Snede gennem en række år spillet turneringer med en stor gruppe ,hvilket ser ud til at passe 

Godt da rating afstande mellem spillerne ikke er større end at der i de fleste tilfælde bliver spillet god skak 

og den enkelte også får noget ud af det. 

Da der trods deltagelse af såvel svage som stærkere spiller er præmier til hver rating gruppe har alle  

Noget at spille for, og det er endda også lykkes os at få de sidste turneringer elo rated hvilket vil sige 

At spillere kan komme på fide’s  ratingliste over skak og få et elo ratingtal hvilket normalt tidligere kun var 

noget de bedste spillere opnåede. 



Tak for et god og underholdende turnering 

Formand 

John Engstrøm. 

 


