
Midtjysk emt 2013 beretning om turneringen af formand John Engstrøm 

Der var i år 18 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. 

I toppen var der 5 spillere alle med mere end 1700 i rating, i mellemgruppen fra 1500 til 

1700 var der også 6 spillere , i nederste halvdel under 1500 var der  7 spillere. 

Der var en spiller fra Grindsted, 2 fra evans , 3  fra Horsens samt 12 fra nr.snede. 

Turnering var præget af mange overraskelser idet Erik Pedersen, John Engstrøm og Bjørn 

Laursen alle var uden chancer for at få præmie inden sidste runde. 

1.præmien skulle i sidste runde afgøres mellem Niels Sevelsted 5 point og Søren Grymer 

Hansen med 4½ point, da begge vandt deres sidste parti vandt Niels Sevelsted turneringen 

med 6 point, nr 2 blev Søren Grymer Hansen med 5½ point. 

Præmie til under 1700 var efter at både jan Sørensen 1653 og Helge Nielsen 1639 var uden 

Change for præmie et opgør mellem Benny Terndrup 4 point, Steen Quorning 4 point og  

Steen Vestergård 4 point . 

Benny Terndrup fik præmie med bedste korrektion , præmien for under 1600 i rating gik til 

Steen Quorning med 4 point. 

Under 1400 i rating var det inden sidste runde et opgør mellem Bjarne Sonberg og Knud 

Mogens Jacobsen og Huggo Madsen. 

Præmien under 1400 blev vundet af Bjarne Sonberg med 3½ point. 

Da der også var en rating præmie til højeste rating fremgang gik denne til Knud Mogens 

Jacobsen med en fremgang på 52 point. 

Årsagen til at han fik den selv om  flere havde større fremgang var at de allerede havde 

vundet en præmie. 

Turneringen vil især blive husket for at blive vundet af Niels Sevelsted med 6 point selv om 

han kun havde 1501 i rating da turneringen startede, sejren blev især banet med en sejr 

over den højest ratede i turneringen Erik Pedersen 1836 og den næst højeste Lars W 

Pedersen 1812 i rating. 

Turneringen forløb uden problemer og vi håber på lige så stort frem møde næste år. 

Formand John Engstrøm 



 

 

 


