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Hovedkreds DM for Juniorer 2004
Årets turnering blev igen spillet på Tjele efterskole, som stod for et rimeligt godt arrangement, hvor der blev tid til både skak og hygge
Vi var noget afbudsramt, og pga. et afbud 2 timer før afgang, måtte vi stille med en uratet spiller, da ingen andre kunne træde til med så
kort varsel.
Forventningerne var derfor skruet lidt ned, men optimismen var som altid tilstede.
Turneringen knækkede over i fire stærke hold, hvor 6 HK vandt, og fire mindre stærke hold, hvor 2 HK var klart bedst. Det blev derfor til en
udmærket 5 plads, efter god fight af alle.
I anden runde havde vi de senere vindere på krogen! Bagud 2-4, blev to sikre gevinster dog konverteret til to halve.
I alle kampe var vi godt med, og kunne med lidt held sagtens havde taget flere points fra de bedste.
Specielt Emilie Christensen og Martin Hansen gjorde det godt, med 5 af 7. Martin blev endda topscorer på 3 bræt.
Mathias Baark forsvarede det svære 1.bræt rigtigt godt med 3½ i alt, og på 2.bræt udspillede Stefan Wiecker gang på gang sine
modstandere, men pga. alt for stort tidsforbrug måtte han desværre kapitulere flere gange.
Sune Jakobsen, Christoffer Munkholm og Mads Jensen, spillede alle en stabil turnering og scorede henholdsvis 4, 3½ og 3
Shawn Holst var kommet på en hård opgave, og fik forhåbentlig nogen erfaringer til senere hen!
Alt i alt vil jeg gerne takke deltagerne for en hyggelig weekend, vi ses næste år!
Thomas Flindt
2.hovedkreds
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Resultat:
Slutstillingen blev:
1. 6. HK... 12 mp (40½ bp)
2. 1. HK... 11 mp (40½ bp)
3. 3. HK... 11 mp (36 bp)
4. 9. HK... 10 mp (35½ bp)
5. 2. HK... 5 mp (26 bp)
6. 5. HK... 3 mp (16½ bp)
7. 4. HK... 2 mp (15 bp)
8. 7. HK... 2 mp (14 bp)
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