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DM i skoleskak 2001
I weekenden 24. og 25. november blev det 28. individuelle Danmarksmesterskab i skoleskak afholdt på – traditionen tro - Abildgaardsskolen
i Odense.
I år var 236 spændte deltagere samt 84 ledere og forældre mødt op, for at høre Stævneleder John Dahlbergs 28. velkomsttale. De mange
deltagere havde kvalificeret sig enten via et højt styrketal (ratingtal større end 1900), ved at være blevet nr. 1, 2 eller 3 ved sidste års DM
eller som det var tilfældet for langt de fleste af årets deltagere, gennem en plads som nr. 1 eller 2 ved de for nyligt afholdte
Amtsmesterskaber.
Spillerne var fordelt på 6 grupper efter alder. De kæmpede udover titlen som Danmarksmester, også om at kvalificere sig til de Nordiske
Mesterskaber, der denne gang bliver afholdt i Danmark i februar 2002. Alle grupper på nær den yngste har denne mulighed.
Spillerne spillede 5 runder lørdag (F-gruppen 6) og 3 runder søndag. Deltagere, spillere som ledere spiste, spillede og sove på skolen, hvilket
giver en speciel atmosfære af intensitet.
Favoritterne – vandt ikke alle!
Man kunne igen i år tale om forhåndsfavoritter. Det var i gruppe A: Allan Rasmussen og i B-gruppen: Christian K. Pedersen og Kristian
Hovmøller. I de yngre grupper kan det være sværere at finde direkte favoritter, selvom der i C-gruppen var deltagelse af en af Danmarks
yngste mesterspillere, Jakob V. Glud, Aarhus. I D-gruppen kunne Benjamin Skjoldan – der trods sin unge alder i DM sammenhæng regnes
som en rutineret herre, tælles blandt favoritterne.
Heldigvis er det langt fra altid favoritterne der løber af med sejren – med otte kamppartier på en weekend kan alting ske. Og selv til et DM i
skoleskak dukker der outsidere op, endda nogle man aldrig rigtig har hørt om før! Sådan blev det også i år og ingen kom let gennem
turneringen – og da slet ikke uden spænding og nerver på helt til det sidste.
Gruppe A - født 81-84. 34 deltagere
1. Allan Stig Rasmussen, Hjørring Handelsskole, Nordjylland 7,0
2. Anders Helledie, Brønderslev Gymnasium, Nordjyllands Amt (NA) 6,0
3. Martin Sandberg Lund, Middelfart Gymnasium, Fyns Amt (FY) 5,5
4. Anders Bodholt Nielsen, Viborg Katedralskole, Viborg Amt (VI) 5,5
5. Daniel Schiønning Krabbe, Ikast Vestre Skole, Ringkøbing Amt (RI) 5,5
6. Jonathan Knudsen, Rosborg Gymnasium, Vejle Amt (VA)5,5
Her var Allan suveræn hele vejen igennem, men der var kamp om den anden NM plads. Til sidst var det Anders Helledie der vandt kampen
om denne.
Gruppe B -født 85-86. 40 deltagere
1. Morten Møller, Tjele Efterskole, Viborg Amt (VI)6,5
2. Christian Kyndell Pedersen, Rønde, Aarhus Amt (ÅA)6,5
3. Andreas Wiwe, Tjele Efterskole, Viborg Amt (VI)6,0
4. Kristian Hovmøller, Kalundborg Gymnasium, Vestsjællands Amt 6,0
Skal det nogensinde lykkedes Christian at vinde DM?
Dette var femte gang han blev nr. 2. Morten Møller, der er elev på Tjele Efterskole, endte nemlig i den samlede stilling foran storfavoritten
Christian Kyndell Pedersen. Christian spiller 1. bræt i den danske 1. division i skak, og formåede forrige weekend, at spille remis med
Danmarks stærkeste skakspiller Peter Heine Nielsen. Men det er åbenbart lettere at spille remis med Danmarks stærkeste skakspiller, end
det er at vinde DM i skoleskak i B-gruppen!!
Gruppe C -født 87-88. 40 deltagere
1. Alexander Rhee, Rungsted Private Realskole, Frederiksborg A 7,0
2. Bjarke Næsby Andreasen, Skole fra Nordjyllands Amt 6,5
3. Jakob Vang Glud, Friskolen i Hinnerup, Århus Amt (ÅA)) 6,5
4. Nikolaj Mikkelsen, Søndergård Skole, Bagsværd 6,0
Meget tæt i toppen og det kunne gå til hver sin side. Men Alexander har de tidligere år, vist stor styrke ved DM, så han var på forhånd at
regne blandt outsiderne. Men at han den sidste dag, kunne løfte gruppens største pokal, var det nok de færreste, der på forhånd havde
satset sparepengene på. Men flot gået af Alexander i dynamitgruppen, hvor Jakob der blev nr. tre har på den rigtige side af 2000 i rating.
Gruppe D - født 89-90. 42 deltagere
1. Benjamin Skjoldan, Stengård Skole, Københavns Amt(KA)7,0
2. Jens Olaf Svanholm Fogh, Mårslet Skole, Århus Amt (ÅA) 6,5
3. Peter Skovgaard, Rosenlundsskolen, Københavns amt (KA)6,0
4. Sixten Thestrup, Rosenlundsskolen, Københavns Amt (KA) 5,5
5. Michael Rosbach, Skovlyskolen, Københavns Amt(KA) 5,5
6. Frederik Oest Møller, Bagsværd Kostskole, Københavns Amt (KA)5,5
7. Knud Robert Jespersen, Seem Skole, Ribe Amt (RA)5,5
8. Sune Jakobsen, Brydebjergskolen, Storstrøms Amt (SS)5,5
Gruppe D blev først afgjort i sidste runde, hvor Benjamin var for stor en mundfuld for Peter, der derved blev forvist til 3. pladsen.
Gruppe E -født 91-92. 46 deltagere
1. Alexei Cherstiouk Hansen, Charlotteskolen, Københavns Amt8,0
2. Morten Storgaard, Ikast Østre Skole, Ringkøbing Amt (RI)6,5
3. Mathias Piletti, Skole fra Ribe Amt, Ribe Amt (RI) 6,0
4. Esben Nicolajsen, Vorrevangskolen, Århus Amt (ÅA)6,0
5. Mathias Søndergaard, Parkskolen, Struer, Ringkøbing Amt (RI)6,0
Suveræn turnering af Alexei, der bevidste at han rummer et stort potentiale. Han afgav ikke ét point gennem hele turneringen, og det skal
blive spændende at følge ham i de kommende år.
Gruppe F - født 93 eller senere. 34 deltagere
1. Kristian Heise Korsgaard, Strib Skole, Fyns Amt (FY)9,0
2. Christoffer E. Christensen, Jyderup Kom.skole, Vestsjælland 7,0
3. Morten Wael, Tingsted Skole, Storstrøms Amt (SS)6,0
4. Michael W. Paulsen, Hedegårdsskolen, Københavns Amt (KA) 6,0
5. Martin Haubro, Hedegårdsskolen, Københavns Amt (KA)6,0
6. Andreas Lynggaard Madsen, Tingsted Skole, Storstrøms Amt 6,0
7. Niels Bo Wilhelmsen, Rugkobbelskolen, Sønderjyllands Amt (SJ)6,0
Der plejer altid at være en suveræn spiller i F-gruppen – og i år var heller ingen undtagelse. Kristian Heise Korsgaard lod ingen af de andre
spillere komme til fadet, og gjorde dermed rent bor. Maksimum efter hele ni runder af sådan en ung spiller er imponerende, selv om
tilfældighedernes spil (hvis det findes i skak) har en lidt større indflydelse i de nederste grupper – selv ved et DM.
Det er faktisk de meget svingende partier, der på en gang er charmerende hos de helt unge skoleskakspillere – og det der giver de tilskuere
(der bare ved lidt om skak) grå hår i hovedet. I F-gruppen betyder et manglende tårn eller sågar en dronning nemlig ikke det store. Her
hænger man sig ikke i småting, som at man er bagud med op til flere brikker. Nej, der er der kun en vej - det er frem!
Den vej fandt Kristian – imponerende af en knægt på bare 8 år.
Lørdag aften er der traditionen tro frit valg mellem lynturnering eller en gang fodbold – alt efter temperament. For hvis det nu ikke er gået
for godt på skakbrættet, er det jo altid rart at man kan tackle et par skakkonkurrenter – i fodbold vel og mærke!
Stævnet var endnu i år en succes og der skal lyde en stor tak, til alle de frivillige, der igen var med til at gøre Danmarksmesterskaberne i
skoleskak til en stor oplevelse for de bedste danske skoleskakspillere.
Af Staffan Wiwe og Mads Jacobsen
kildemateriale:"DSU homesite, skoleskak 19.12.01"
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