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Skovbo spiller fra Borup Skole fik bronze til DM 
 
Lasse Dinesen har ved det netop afholdte individuelle Skoleskak DM spillet og kæmpet sig til en flot
bronzemedalje. Lasse har udviklet sig til en af de stærkeste skakspillere blandt sine aldersfæller,
men har også bevist at han kan slå de voksne. Lasse startede med at vinde de tre første partier for
derefter at spille remis og vinde den femte runde. Med 4,5 efter lørdagens kampe lå han på en delt
1. plads. Søndagen startede så med top opgøret og desværre måtte Lasse lide et nederlag til den
senere DM vinder. De to sidste runder resulterede i sikre sejre og med en samlet score på 6,5 point
i 8 runder var en top tre placering sikker. Resultaterne faldt - desværre for Lasse - sådan ud at han
til sidst fik bronze i stedet for sølv og dermed glippede en deltagelse ved Nordiske Mesterskaber,
men absolut et fantastisk flot resultat. Det skal bemærkes at der er over 3000 registrerede
skoleskakspillere i Danmark + alle "løsgængerne" så det er ikke nemt at komme til tops. Lasse har
for en stor del lænet sig op af sin fars ekspertise - dette tilsat et godt fighterinstinkt har gjort Lasse
til en noget nær komplet skakspiller. Hans eneste "fejl" er at nogen gange flytter for hurtigt - det
giver en gang imellem problemer, men som oftest spiller han sig senere i partiet alligevel til
gevinst ..
Skovbo Skakklub er stolte over at have Lasse i klubben og håber han fremover vil tilføre os lidt
foryngelse og vi får helt sikkert en stærk skakspiller tilført. Vi starter nu elitetræning op for de
interesserede juniorer, så de forhåbentlig bliver trukket med frem af Lasse - for han er vant til at gå
i front og han har gjort det rigtig flot.
 
I gruppe E havde vi Rune Foss Madsen med fra Skovbo skolen som opnåede flotte 4 point i sin
første deltagelse i en meget stærkt besat turnering. Til sammenligning fik Casper Christensen som
blev nr 6 sidste år i gruppe F i sin første optræden i gruppe E samlet 3 point sammen, men med til
historien hører dog at Casper er ved at ændre sin spillestil sammen med sin træner og det koster
lidt nu, men kommer forhåbentlig mangefold tilbage senere i karrieren.
 
I gruppe F kæmpede Emma Christensen ( Borup Skole ) og Tobias Andersen ( Skovbo skolen ).
Emma fik 4,5 point og det var 50% score til et DM - det er rigtigt sejt gjort og hun behøver ikke stå
i skyggen af storebror mere. Tobias har jeg før sammenlignet med en duracell kanin - men
imponerende er det at han fik masser af tæsk i starten, men holdt siden skruen i vandet og efter
( sikkert alt for lidt søvn ) overnatning var han som forvandlet og scorede 1,5 i de få runder om
søndagen. De lærte begge en masse som kommer dem til gode ved senere stævner.
 
I gruppe C var Henrik Jensen også lidt længe om at komme i gang, men efter fire nederlag i træk
nappede han tre gevinster og et nederlag mere i sidste runde. Et fint resultat - konkurrencen taget i
betragtning.
 
Ungdomsleder
Michael Espensen

Lasse ved skakbordet ( se alvoren i hans
øjne ?)

Lasse Dinesen 1-2-3 fra venstre - Lasse Dinesen (3), Jakob
Glibstrup (1) Kasper Aagaard (2)
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