Inbjudan till Öppna Skånska
Skolmästerskapet 2019

Inbjudan till Öppna Skånska Skolmästerskapet har nu kommit. Tävlingen
spelas på Mellanhedsskolan i Malmö lördagen den 21 september. All nödvändig
information om tävlingen hittar du i inbjudan.

Skånes SF Junior Grand Prix final

Junior-Grand Prix finalen avgjordes denna helg på Limhamns SK’s
klubblokaler i Malmö. Fyra segrare korades i dom olika ålders klasserna. Följande
fyra spelare tog mest GP-poäng under säsongen 2017-2018 i de olika deltävlingarna.
Juniorklassen: Filip Jonsson Helsingborgs ASK
Kadettklassen: Jacob Jönsson SK Sandlöparen
Miniorklassen: David Pettersson Lunds ASK
Yngreminiorklassen: Ludvig Morell Lunds ASK
Tomasz Szczepanowski,Helsingborgs ASK blev 3:a totalt i kadettklassen.

Skåne Open – stor trupp ifrån NvSSF
deltog
När Skåne Open (öppet distriktsmästerskap för Skånes SF) spelades i helgen på
Katedralsskolan i Lund så deltog hela 10 spelare ifrån distriktet.

Två spelare deltog i seniorklassen och resterade åtta var juniorer som deltog i dom
olika åldersindelade juniorklasserna.
Bäst gick det för ungtupparna Filip Jonsson & Tomasz Szczepanowski. Filip segrade i
den starka juniorklassen (födda 1997-2000). Ett kanonresultat!
Tomasz som också är junior (född 2004) valde att ställa upp i seniorklassen där
bland annat Stormästaren Stellan Brynell fanns med. Tomasz slutade på 4:e plats med
4½ poäng (18 deltagare). Tomasz visade prov på mycket bra spel, bland annat skakade
han om FM Drazen Dragicevic som mirakulöst lyckades klara remi i ett förlorat
slutspel.
För att se samtliga resultat och alla gruppsegrare surfa in
på https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=5281

Skåne Open 7 – 8 april

I helgen kommer Skåne Open att spelas i Lund. Skåne Open är Skånes SF öppna
Distriktsmästerskap för juniorer och seniorer. Man spelar i fem olika klasser;
Senior (födda 1996 el. tidigare),Junior (1997-2000),Kadett (2001-2004),Minior
(2005-2006) och yngre minior (födda 2007 el. senare).
Juniorklasserna är den avslutande deltävlingen i Skånes SF Junior Grand Prix och som
man kan se på ställningen just nu så ligger flera nordvästskånska spelare bra till i
flera av klasserna; t ex så ligger Majed Fakhr Eldin,Helsingborgs ASK 3:a i
juniorklassen inför helgens tävling.
När detta skrivs så är tre spelare ifrån NvSSF förhandsanmälda men den siffran
kommer att stiga ganska så rejält. Håll utkik på
webbsidan https://member.schack.se/ShowAllTournamentRegistrationsServlet?id=972 så
kan ni se vilka nordvästskåningar (och andra) som anmäler sig.
| lottning & resultat Skåne Open |

Skånes SF ungdomsserie –
slutresultat Div 2 – 4
Resultatet ifrån Division I av Skånes SF ungdomsserie har redan
redovisats på denna sida och här kommer en snabb redovisning av de övriga
divisionerna som hade nordvästskånskt deltagande.

Division II: Hask II 4:a. Malmö AS vann.
Division III: Hask III 2:a och Hask IV 6:a. En Passant III segrare.
Nybörjarserien: HASK V 4:a. Kristineberg segrare.
| Samtliga lags slutplaceringar (PDF) |

Skånes SF ungdomsserie – HASK tog
silver
Idag spelades sista i ronden i Skånes SF ungdomsserie. Även
nybörjarserien avgjordes idag (mer om den senare) och den
spelades samtidigt i Dalby där alla lag hade samlats i ett
stort sammandrag. Helsingborgs ASK vann sin match mot Eslövs SK
med 2½-1½ och slutade därmed 2:a i serien. Grattis!

| Tabell |

Skånes SF bjuder in till
Nybörjarminiorserien 2018

Lagstorlek: Fyra spelare.
Åldersgräns: födda 1998 och senare.
Spelform: Serien är planerad att genomföras i en division avsedd för nybörjarlag
födda 1998 och senare. Observera att eftersom serien spelas år 2018 tillämpas den då
gällande junioråldern!
Spelarna skall ha börjat spela i klubb under 2017 och skall i princip inte ha
spelat i andra sammanhang tidigare.
Serien spelas i form av två sammandrag där antalet matcher och spelform beror
på antalet anmälda lag.
Speldatum: Lördagarna 27 januari (spelplats beroende på anmälda lag) samt 17 mars i
Dalby, plats meddelas senare (gemensam avslutning för alla serier).
Startavgift: 150 kronor per lag.
Betalas i samband med anmälan (se nedan) till plusgirokonto 30 77 17 – 9
(Skånes SF).
Anmälan:
Senast den 15:e januari 2018 till:
Skånes Schackförbund, msf@telia.com
Ange:
– Lagets namn (och klubb).
– Lagledarens namn, adress, telefonnr, mobilnr, e-post etc
Om antalet lag inte är exakt 8 efter anmälningstidens utgång har du möjlighet
att komplettera anmälan med fler lag efter kontakt med Skånes SF.
Information kommer.
Övrigt: All resultatrapportering kommer att ske via e-post.
Frågor: Ring gärna till Skånes Schackförbund 040 – 15 03 88 eller, ännu hellre,
maila
till Skånes SF.

