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skak Efter en spændende og 
dramatisk sæsonafslutning 
har Allerød igen et divisions-
hold i skak. Det blev en kends-
gerning, da Allerød Skakklub i 
sidste runde af holdturnerin-
gen vandt en storsejr på 7-1 
over et af bundholdene i den 
nordsjællandske mesterræk-
ke, Roskilde 2

Samtidig ødelagde de to 
konkurrenter i opryknings-
kampen, Roskilde 1 og Hille-
rød 2, hinandens muligheder, 
da det endte med en kneben 
4,5-3,5 sejr til Hillerød i det 
indbyrdes opgør. Alle kam-
pene i den afsluttende runde 
blev spillet i den store sal på 
Allerød Bibliotek/Kulturhus 
på Skovensvej, og spændin-
gen var nærmest ulidelig, da 
det sidste parti i kampen mel-
lem Hillerød og Roskilde ville 
afgøre oprykningen. 

Hvis Roskilde-spilleren 
Kaushik Das vandt, ville Roskil-
de rykke op. Remis (uafgjort) 
eller sejr til Hillerød-spilleren 
Carsten Erlandsen ville sende 
Allerød op i 2. division.

På et tidspunkt var begge 
spillere i voldsom tidnød, og 
Carsten Erlandsen var kun et 
sekund fra at tabe på tid, men 
han klarede sig ud af vanske-

lighederne og vandt. Dermed 
er Allerød tilbage i 2. division 
efter en enkelt sæsons fravær. 
Klubbens 1. hold kan i den 
kommende sæson se frem til 
nogle spændende, men vanske-
lige kampe som nyoprykker.

Stærke individuelle præ-
stationer
En række stærke individuel-
le præstationer giver dog gro-
bund for optimisme. Topscorer 
blev Hasso Schütze med 6,5 af 
7 mulige point, skarpt forfulgt 
af holdleder Paul Brøndal med 
6 af 7 point. På det vanskelige 
førstebræt, hvor modstanden 
er særlig hård, scorede Tom-
my Schmidt imponerende 5,5 
af 7 point.

Også Allerød Skakklubs 
øvrige hold har klaret sig godt 
i den netop afsluttede holdtur-
nering. 2. holdet blev nummer 
fire i Mesterrækken, hvilket er 
lidt bedre end forventet. 3. hol-
det havde efter en flot sæson 
chancen for at rykke op, men 
et nederlag i sidste runde rakte 
kun til en 3. plads i A-rækken. 
Endelig sluttede 4. holdet på 
en 6. plads i B-rækken efter at 
have scoret langt over forven-
tet, skriver Allerød Skakklub i 
en meddelelse til Allerød Nyt.

allerød� 
skakklub er igen 
d�ivisionshold�
Efter dramatisk sæsonafslutning står det 
klart, at Allerød Skakklub igen er at finde i 
divisionernehæder På Dansk Orienterings-

Forbunds Repræsentantskabs-
møde lørdag 5. marts i Idræt-
tens Hus fik udviklingskonsu-
lent Gert Nielsen overrakt pri-
sen 'Organisatoren' af forbun-
dets formand Walther Rahbek. 
Prisen er uddelt siden 1975, og 
modtagerne har været en per-
son eller klub, der i det kon-
krete år eller over en årrække 
har taget ansvar for en større 
organisatorisk opgave i klub, 
kreds- eller på forbundsplan 
eller personer, der har leveret 

et unikt resultat.
Gert Nielsen arbejder som 

udviklingskonsulent i Dansk 
Orienterings-Forbund primært 
med klubudvikling, uddan-
nelse og børn & unge, og han 
har været ansat i denne stilling 
siden 1. november 2008. 

Gennem årene har Gert 
Nielsen - siden 1978 - været 
tilknyttet Dansk Orienterings-
Forbund som projektleder, 
juniorlandsholdsleder, talent-
Centertræner, Team Danmark 
Kraftcentertræner m.m. Som 

aktiv på eliteniveau var Gert 
Nielsen med i Junioreliten 
1976-77 og på Seniorlandshol-
det fra 1978 til 1986.

Lokalt har Gert Nielsen 

været medlem af Allerød Ori-
enteringsklub siden foråret 
1971, og er i dag ansvarlig for 
'Synlighed og Rekruttering' i 
klubben.

Gert Nielsen 
fik dOF-pris
Dansk Orienterings-Forbunds pris 'Organi-
satoren' uddelt til Gert Nielsen fra Allerød 
Orienteringsklub

Gert Nielsen får her prisen 'Organisatoren' af Dansk Orientering-Forbunds for-
mand Walther Rahbek.

Af Joachim Fabricius

bOrdteNNis En særdeles over-
bevisende sæson lakker mod 
enden for ABTK’s førstehold. 
Bordtennisherrerne, som har 
været deres række yderst over-
legen, er ubesejrede i femten 
ud af femten holdkampe, og 
kunne allerede i slutningen af 
februar fejre oprykning. 

Efter sæsonens sidste 
kampe venter der holdet en 
ny og spændende sæson i 
Østdanmarksserien.

Torsdag aften blev sæso-
nens 15. sejr sikret i udebane-
kampen mod CIK’s andethold. 
Hjemmeholdet stillede kun 
med tre mand denne aften, 
men en fjerde mand havde 
næppe gjort den store forskel, 
eftersom at Allerød sejrede sik-
kert i de øvrige kampe. Med på 
holdet denne dag var Nihlas 
Bonnov, Lars Eckeroth, Liang 
Li og Lars Rasmussen.

Lidt af en walkover 
Resultaterne taler for sig selv, 
men vidner også om en "let" 
sæson for Allerød. Samtlige 
holdkampe er blevet vundet 
med så stor overbevisning, at 

der nærmest har været man-
gel på modstand. Ifølge Lars 
Rasmussen kan dette tilskrives 
flere årsager:

"I modsætning til sidste år 
er vi i denne sæson fem mand 
på holdet, hvorfor vi har kunne 
stille fuldt hold af fire spillere 
hver gang. En tendens har des-
uden været, at mange af vores 
modstandere bevidst har spa-
ret de gode spillere mod os, for 
så at bruge dem til andre kam-
pe, hvis holdet ikke har haft 
noget at spille for."

Denne tendens viste sig lige-
ledes i torsdagens udekamp, 
hvor CIK 2’s førstemand blev 
brugt på førsteholdet frem for 
andetholdet, som Allerød spil-
lede imod.

Oprykning afspejler en 
klub i udvikling
Oprykningen er resultatet af 
flere forskellige parametre. 
Heriblandt peger Lars Ras-
mussen og de øvrige holdspil-
lere på den generelle stemning 
i klubben, hvor der i øjeblikket 
sker stor udvikling særligt på 
juniorfronten. 

Allerød har haft stor suc-
ces med at samarbejde med 

andre klubber om at afholde 
fælles turneringer for de yngre 
spillere. 

For nyligt deltog i omeg-
nen af 50 juniorspillere ved et 
stævne i Allerød, som håber på 
at kunne gentage succesen til 
marts.   

Klubbens næste store begi-
venhed finder sted 13 marts, 
hvor det årlige klubmester-
skab afholdes.

Nye udfordringer
Niveauet i Østdanmarksserien 
er dog et helt andet, end det 
spillerne har været vandt til i 
de seneste sæsoner. En ubesej-
ret sæson i Serie 1 vidner dog 
om, at holdet retsmæssigt bør 
ligge noget højere, end de gør 
nu. 

Dette gav genklang hos 
dagens modstander, der des-
uden roste Allerød for deres 
gode sportslige ånd, og for at 
stille med det stærkeste hold 
hver gang uanset modstande-
rens niveau.

Bordtennisherrernes næst-
sidste kamp spilles mod 
Københavns BTK 5 torsdag 10. 
marts klokken 19.00 på hjem-
mebane i Lillerødhallerne.

bord�tennisherrerne rykker 
op i Østd�anmarksserien
Bordtennisherrerne er i Østdanmarksserien efter denne sæson

Af Joachim Fabricius

håNdbOld Det var tæt på og 
alligevel langt fra, da Allerød 
Håndbold Klubs herrehold 
søndag tog imod et toptunet 
HIK-hold. AHK fulgte fint med 
frem til sidst i anden halvleg, 
hvor gæsterne blot var foran 

med to mål. Der var dog for-
skel på top og bund denne dag, 
hvor HIK mod slut øgede førin-
gen til 33-24. 

Aldersforskellen var iøje-
faldende da de to hold tråd-
te banen an denne eftermid-
dag. Allerød havde dog intet 
at skamme sig over: Hjemme-

holdet var foran i en stor del af 
første halvleg, men måtte gå til 
pause bagud med 12-14.

I anden halvleg formåede 
AHK at holde trit med gæsterne 
helt frem til de sidste ti minut-
ter, hvor HIK blot var foran 
med to mål. Herfra gik luften 
desværre af ballonen, og det 
sobre resultat blev forvandlet 
til en sejr på 33-24.

Træner Kristian Bergman 
var trods nederlaget godt til-
freds med holdets indsats:

"Vi gør, hvad vi kan i dag. 
HIK er et ungt hold, som træner 

tre gange så meget som os, og 
det taget i betragtning, synes 
jeg, at vi havde godt fat i dem," 
sagde træneren efter kampen. 

Trods weekendens neder-
lag ligger Allerød fortsat på 
den gode side af nedryknings-
stregen. Udfaldet af sæsonens 
sidste fire kampe bliver deter-
minerende for, om holdet skal 
spille for at blive i rækken.

AHK spiller igen søndag 13. 
marts på udebane mod Team 
Helsinge Håndbold 2 på ude-
bane i Helsinge-hallen. Kam-
pen spilles klokken 15.30.

Fin ind�sats mod� tophold�et

Af Mads Hussing

bOuNtaiNbike Allerød Orien-
teringsklubs dygtige MTBO-
ryttere var igen med helt frem-
me i flere klasser. Peter Reibert 
Hansen vandt igen H18km-
klassen, mens Allerød Oriente-
ringsklubs tidligere formand 
Troels Bent Hansen blev num-
mer to og Bjarke Sucksdorff 
nummer tre.

I den samlede stilling er 
Peter Reibert Hansen nu num-
mer ét og Troels Bent Hansen 
nummer tre i H18km-klassen. 
Det blev også til sejr i D18km-
klassen til Allerød Oriente-
ringsklub, idet Margit Nelboe 
var hurtigst blandt kvinderne 
på den længste bane i tiden 
2.26.55.

I D12km klassen blev det til 
dobbeltsejr til familien Reibert 

Hansen, da Christine vandt for-
an hendes mor Katja Reibert 
Hansen. 

I den samlede stilling ligger 
Christine Reibert Hansen på 
førstepladsen med mor Katja 
på andenpladsen.

Den sidste afdeling af 
MTBO-Vinterserien afvikles 
lørdag 12. marts i Geel Skov 
med Allerød Orienteringsklub 
som arrangør.

AOK dominerer Vinterserien
Lørdag 5. marts blev den næstsidste afdeling af MTBO-Vinterseri-
en afviklet i Aggebo, Græsted og Valby Hegn

Troels Bent Hansen blev nummer to i weekendens løb og ligger nummer tre samlet.

Topholdet HIK fik kamp til stregen i sønda-
gens hjemmekamp i Lillerødhallerne, der 
dog endte med et nederlag til AHK. Kam-
pen sluttede 33-24


