Anden omgang af holdturneringen for juniorer er nu spillet. Lørdag den 9/1 blev runderne 4-6 afholdt på
Asgård Skole i Køge. Bortset fra at der jo er et stykke vej til Køge, er der fine forhold på spillestedet for både
spillere og medrejsende forældre mv.
Allerød Skakklub stillede denne gang med Asbjørn, Mikkel, Gorm og Holger… Det vil sige, at det var planen.
Desværre blev Holger syg om natten, og det lykkedes ikke på selve dagen at stampe en reserve op. Så vi
mødte frem med 3 mand. Nu er det sådan, at det nok er en holdturnering. Men arrangementets primære
formål er, at folk får spillet noget skak. Så der er tradition for, at man ved afbud kan ’låne’ en spiller blandt
eventuelle oversiddere i en runde. Så det gjorde vi, og lånespillerne viste sig at være ganske gode med tre
sejre på bræt 4. To af dem havde rating på forhånd, så vi kan bestemt ikke klage over kvaliteten.
I de tre første runder havde vi haft fornøjelsen af nogle af de absolutte tophold med et mådeholdent antal
point som resultat. Denne gang fik vi nogle mere overkommelige modstandere. Så var der smæk for
skillingen! 3-1, 3-1 og 4-0 blev det til. Så lige nu overnatter vi før den sidste del på en 4. plads. Det kan nok
forudses, at vi får en del at se til de sidste runder. VI mangler at møde det førende hold, der efter
forholdene er meget stærkt, og et af de andre hold, som vi nok også møder, er også rimeligt stærkt, om end
det ikke her er ren overmatchning. På den anden side er der jo gode ratingpoint i at score point mod
sådanne modstandere. Det så vi jo i første omgang med Mikkel, der med 1/3 alligevel fik rating med hjem.
Apropos rating er situationen den efter de første seks runder at ratingbalancen og scoren for de forskellige
deltagere er således:
Asbjørn

+38

2½/3

Mikkel

+23

3/6

Gorm

+20

2½/5

Erik

+18

1½/3

Holger

+36

2/2

Lucas

+0

0/2

…og det er jo ikke så ilde.
Nu er der pause til 12/3, hvor sidste del af turneringen spilles i de kendte lokaler – Tapeten i Ballerup.

