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JUBILÆUMSTURNERING MED MANGE SPONSORER 
 
En lang række sponsorer sikrer, at Frederikssund Skakklubs 100 års 
jubilæumsturnering forventes, at blive en af de stærkeste skakturneringer i 
Danmark i 2009. 
 
Mange sponsorer 
Med Topdanmark som hovedsponsor og andre sponsorater fra Nordea, Danske Bank, Dansk 
Skaksalg, Sparekassen Sjælland, Inspiration og Jyske Bank har Frederikssund Skakklub sikret sig et 
godt fundament når aktiviteterne i anledning af 100 året for skakklubbens stiftelse kulminerer i 
februar måned.  
 
Borgmester åbner stærk jubilæumsturnering 
Søndag d. 15. februar kl. 10.00 åbnes den store jubilæumsturnering af borgmester Ole Find Jensen. 
Skakklubben har netop udsendt invitation til turneringen der takket være sponsorerne ventes at blive 
en af Danmarks stærkeste turneringer i 2009. ”Vi er meget glade for den store opbakning vi har fået 
fra de lokale sponsorer” udtaler klubbens formand Thomas Larsen ”Vi forventer at opbakningen fra 
sponsorerne giver os mulighed for at trække nogle af Danmarks absolut stærkeste spillere til 
Frederikssund. Det vil være en rigtig god måde at markere klubbens jubilæum på”. 
Turneringen der afvikles på Elværket forventes udover stærke spillere, at tiltrække en bred kreds af 
nordsjællandske skakspillere som på denne måde kan være med til at fejre landsdelens ældste klub. 
Af pladshensyn er deltagerantallet begrænset til 90; så hvis du har lyst til at være med så vil det 
være en god ide, at du tilmelder dig hurtigt på klubbens hjemmeside 
www.frederikssundskakklub.dk  
 
Andre jubilæumsaktiviteter 
Skakklubbens jubilæum markeres også med andre aktiviteter. 
”Vi afholder reception på selve jubilæumsdagen fredag d. 20. februar - også på Elværket” fortæller 
formanden ”og udover en række interne aktiviteter så satser vi også på at fejre jubilæet med en 
oprykning til klubbens førstehold. Det vil være en stor gave til os selv hvis en meget flot start i 
mesterrækken hvor vi har vundet stort i de første kampe kan krones med en førsteplads og dermed 
oprykning til 2. division når denne sæsons holdturnering afsluttes i marts måned.” slutter formand 
Thomas Larsen. 
 
Yderligere oplysninger 
Kan fås ved skakklubbens formand Thomas Larsen, Tlf. 30275793. 
Eller klubbens hjemmeside www.frederikssundskakklub.dk 

 


