Tikkanen och Werstén segrare
2017
I Malmö Open segrade Stormästaren Hans Tikkanen (Lunds ASK)
med 7 poäng av 8 möjliga. På samma poäng men med sämre
kvalitetspoäng kom i tur och ordning: Bengt Lindberg (Växjö
SK), Tiger Hillarp Persson (Malmö AS) och Tom Rydström (Växjö
SK). 177 spelare kom till start.
| Slutställning Malmö Open |
I ”Lilla Malmö Open”, MSF Open, räckte det även där med 7
poäng på dom 8 ronderna för slutseger. Två spelare uppnådde
den poängsumman,Björn Werstén (Linköpings ASS) och Pia
Fransson (Limhamns SK). Björn hade bäst kvalitetspoäng och
tilldelades därmed segern. 72 spelare kom till start.
| Slutställning MSF Open |

Segraren i MSF Open 2017, Björn Werstén. Foto: Lars OA

Hedlund

Bilder 2017
Bilder ifrån årets Malmö & MSF Open hittar du på schack.se:
http://schack.se/bildbanken/
Som vanligt är bilderna tagna av Lars OA Hedlund.

Viktigt inför tävlingen 2017
Två viktiga datum och tider att tänka på inför årets tävling:
11 december. Sista dagen att betala in startavgiften om
man vill slippa efteranmälnings avgiften som är 50 kr.
15 december kl 16.30 – 18.30. Personlig anmälan i
spellokalen om man inte är markerad som betald på webben
( http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4922
). Är man markerad som betald kan man komma direkt till
rondstart kl 19.30.
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Många reagerar säkert över rubriken till denna artikel, ”Två
spelare till har anmält sig, är det verkligen nåt att skriva
om? Inte ens titelspelare.”. Jo, det är det verkligen!
Det handlar nämligen om schackfamiljerna,Johansson & Morell,
så det blir inte bara ytterligare två spelare till utan hela
sju stycken. Med de Johanssonska och Morellska patriarkerna
Roland och Adam i spetsen får man ytterligare fem spelare på
köpet.
Ifrån klanen Johansson (som representerar En Passant,Svedala)
kommer Sven,Sigge och Stina. Klanen Morell (Lunds ASK) bidrar
med Ludvig och Oscar.

Adam Morell,Lunds ASK.
Foto: Lars O-A Hedlund
Det är inte många andra sporter/tävlingsgrenar man kan delta
med hela familjen i samma tävling och dessutom ha chansen att
spela direkt mot varandra.
Ge gärna fler exempel på svenska schackfamiljer” i en

kommentar till denna artikel. Klicka på pratbubblan överst
eller på ‘Kommentera’ längst ner i detta inlägget.

Inbjudan 2017
Inbjudan till årets upplaga av tävlingen är nu publicerad. Du
hittar
den
här: http://www.malmoschack.se/malmoopen/wp-content/uploads/20
17/07/inbjudanMopen2017.pdf
Nytt för i år är att antalet ronder utökats till 8 från 7.
Därmed blir det också lite ändringar i spelschemat.

