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Flot 4 plads til 2 hovedkreds  

I weekenden d.3-5 Oktober blev der spillet Junior Hold-DM for landets hovedkredse.2. Hovedkreds klarede sig bedre end forventet, men i
løbet af dette referat vil i opdage at det kunne være blevet til meget mere!

Efter at være ankommet sikkert til Tjele efterskole fredag aften (Jon havde dog som sædvanligt glemt en taske i toget), var der spisning og
hygge, da konkurrencen først startede lørdag.

I første runde vandt vi en meget vigtig sejr på 5-3 over sidste års mestre fra 3 HK, som dog ikke stillede lige så stærkt i år, men stadigt var
favoritter. Jon og Søren var begge klart underratede men vandt alligevel. Det skal nævnes at der spilles med matchpoint gælder før
brætpoints.

I anden runde smed vi et senere meget dyrebart matchpoint væk imod 7 HK, da kampen endte 4-4 efter vi havde stillinger til 5½-2½. Men
foreløbigt lå vi på en 2.plads!

Det skulle dog ikke vare længe da vi i 3 runde mødte særdeles suveræne 1 HK, som vandt deres kampe med et gennemsnit på 7-1 !!! Så vi
så ingen grund til at ødelægge deres statistik, og tabte derfor 7-1. Gitte vandt som den eneste, og da hun faktisk vandt alle sine kampe og
blev suveræn topscorer på pigebrættet, var hun stærkt medvirkende til 2HK succes.

Som et antiklimaks, skulle vi i næste runde møde 4 HK, som kun scorede 5 brætpoints i hele turneringen. Muligvis havde vores spillere ondt
af dem, da de nøjedes med at vinde 5½-2½, og derved vandt 4 HK halvdelen af alle deres points, i vores kamp.

5. runde blev den sidste om lørdagen, og her spillede vi en rigtig god kamp, da 9HK fik klø 5½-2½..

Vi var nu kravlet op på en delt 2. plads igen, og sølvet var inden for rækkevidde 

Lørdag aften var der mulighed for at spille lyn, basket, billard + m.m. og de fleste hyggede sig fint. 

Efter en veloverstået morgenmad om søndagen, stod der nu 6 hovedkreds på menuen. Og det skulle vise sig at være en skæbnekamp, da vi
med 4-4 ville være næsten sikre på sølv, hvorimod 4½-3½ ville sende os ned på 3 eller 4 pladsen. 

Det så meget hurtigt ud til en øretæve, da vores ellers godt spillende 5 og 6 bræt, Søren og Jon, tabte meget hurtigt (0-2). 

Mathias på 2 bræt, som havde en hård turnering med stærk modstand, tabte også rimeligt stærkt (0-3). Men Gitte havde ingen problemer
med at udspille sin noget yngre modstander (1-3)

Martin fik meget fordelagtig stilling efter at have snydt sin modstander taktisk, men forsøget på at vinde med en merbonde i tårnslutspil
endte i remis (1½-3½). Tonny spillede et rigtigt godt parti og tredoblede!?! sin score, med gevinst. (2½-3½). Tilbage sad så Lasse og
Kristian. Men Kristian kiksede gevinsten efter at havde stået klart bedst, og måtte tage remis med ingen tid på klokken (3-4). Lasse havde
stået dårligt længe, men i tidnøden ofrede modstanderen helt forkert en officer. Men Lasse gjorde det samme lige bagefter! Så i stor tidnød
nåede Århusdrengen at vinde, og det endte 3-5.

Men i sidste runde skulle vi så score 2 brætpoints mere end 3 HK for at få bronze. Det var lige ved at lykkedes, da vi vandt 6-2 over 5 HK,
men 3HK vandt 4½-3½ og 7HK, så vi endte med at kun være et halvt brætpoints fra Bronze!

De enkelte scorer blev:

Kristian Hovmøller 4½ af 7, hvilket må siges at være godkendt, men heller ikke mere.

Mathias Baark 1½ af 7, have det som sagt svært på 2 bræt, men spillede for det meste tiden ud, og var rigtig godt med i mange af partierne.

Tonny Carlsen 1½ af 7, er ikke godt nok til hans styrke, men det kniber gevaldigt med koncentrationen, da han i 2-3 partier spillede enormt
nonchalant , men så f.eks. vandt et flot parti mod 6 HK.

Martin Hansen 3½ af 7, er godt resultat, og da han samtidigt havde stillinger til 5 af 7 lover det godt for fremtiden. 

Søren Jensen 4½ af 7, spillede en god turnering, og havde som den eneste, udover Gittes hele point, en klar ½ imod 1 hovedkreds.

Jon Pedersen 5 af 7, er en flot score, og det kom i hus med sikkert spil og større spilforståelse end modstanderne.

Lasse Holst 2½ 7, var direkte uheldig med ikke at score flere points, da spillet var til 4-5 point

Gitte Nielsen 7 af 7!!! , fantastisk! Og som sagt en stor grund til at vi næsten fik sølv. Det er rart at være foran 1-0 i hver kamp J  

Thomas Flindt

                                         bp mp
1. 1.hovedkreds  x  7  8  7  6½ 6  6½ 8  49 14
2. 6.hovedkreds  1  x  3  5  5½ 4½ 6  8  33 10
3. 3.hovedkreds  0  5  x  3  4  4½ 6  8  30½ 9
4. 2.hovedkreds  1  3  5  x  5½ 4  6  5½ 30  9 
5. 9.hovedkreds  1½ 2½ 4  2½ x  5  5  7½ 28  7
6. 7.hovedkreds  2  3½ 3½ 4  3  x  4  7  27  4
7. 5.hovedkreds  1½ 2  2  2  3  4  x  7  21½ 3
8. 4.hovedkreds  0  0  0  2½ ½ 1   1  x   5  0
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