
Juniorholdturneringen er slut. De sidste tre runder blev spillet her i lørdags (12/3 2016), og det gik atter 

ganske fornuftigt – specielt med tanke på, at vi manglede både Asbjørn og Mikkel til at tage slæbet på de to 

første brætter, lige som Lucas også var andetsteds. Så det fik Gorm fornøjelsen af. Som en yderligere krølle 

var både Erik og Gorm bortlovet til andre aktiviteter om eftermiddagen,  og de kunne derfor ikke være der 

til alle runder. Det gik nu takket være et fleksibelt turneringssystem og det faktum, at der også var  et andet 

hold, som kun havde to mand til stede om eftermiddagen. Fra start af stillede vi med Gorm, Erik, Holger og 

Valdemar. For Valdemars vedkommende var det første gang,  at han spillede holdskak. Han lod sig dog 

alligevel ikke overbevise om, at han skulle give en omgang, da han vandt sin første sejr. Det lige som kneb 

med hørelsen, da vi spurgte til det  

Anyway… Vi lagde som forventet ud med at møde det suveræne tophold, der under dæknavnet Brobizz1 

lavede i alt 33½ af 36 point i de 9 runder. Kampen endte nok ikke helt overraskende 4-0 til de onde. Erik 

havde imidlertid et langt og godt parti, som endte i et dobbelt tårnslutspil, som var ret remisagtigt, indtil 

Erik løb tør for tid. Da oppositionen på alle brætter havde mellem 250-400 ratingpoint mere, var det nu ikke 

en match, som kostede meget rating. 

Næste runde gik strakt meget bedre på pointscoringsfronten. Vi fik et af de bløde hold, og det gik ret 

smertefrit med at hente en 3½- ½ sejr hjem. Gorm fik modstand på 1. brættet, mens de andre kørte sejren 

hjem ret hurtigt. Der var den særlige vits ved matchen, at Erik var nød til at få lukket sit parti hurtigt, da han 

kun kunne være der de første cirka 45 minutter af spilletiden. Ellers havde han måttet opgive. Det gik 

heldigvis ret hurtigt med at vinde, så han kunne futte videre til næste arrangement med god samvittighed. 

Sidste runde havde vi så kun to mand tilbage, da Gorm og Erik var smuttet. I og med at vi ikke realistisk 

kunne komme i betragtning til pokaler eller påvirke uddeling af disse blandt de øvrige hold, gjorde 

turneringslederen det praktiske at sikre, at vi mødte et andet hold, der lige som os var løbet lidt tør for 

spillere til sidste runde. Så det blev en match over to brætter, hvor resultatet blev 1-1. Man skal jo lige 

huske på, at selv om arrangementet formelt er en holdturnering, er formålet at få spillet så meget så 

muligt. Så under disse præmisser er det helt ok at lave lidt kreativ rundelægning. 

Alt i alt endte vi på en 6. plads blandt de 14 hold med samme score (19 point) som det hold, der fik 5. 

pladsen. Individuelt fik vi en masse ratingpoint med hjem. Lad os se hvad det blev til: (score i parentes) 

Asbjørn +38 (2½/3) 

Mikkel +23 (3/6) 

Gorm +25 (3/7) 

Erik +38 (2½/5) 

Holger +62 (4/5) 

Lucas +0 (0/2) 

Valdemar +0 (1/3) 



Skarpsindige folk vil bemærke, at den samlede individuelle score ikke matcher holdscoren. Det skyldes, at vi 

’lånte’ nogle spillere fra andre klubber i anden spille omgang, hvor vi også blev ramt af et sidste øjebliks 

afbud på grund af sygdom den morgen vi skulle spille. 

Alt i alt en meget givtig turnering. 

Hvis nogen er interesseret i detaljer, kan de gå ind på denne side og se alle resultater: 

http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/tabel.php?id=191 


