
2. hovedkreds i medrivende medaljeræs til DM.

Thomas Flindt fra Næstved Skakklub har de seneste år været rejseleder for en lille udvalgt flok 
på 8 skakspillere der har repræsenteret 2. hovedkreds ved Junior DM for hold. Udskiftningen 
fra år til år har været løbende pga. aldersbegrænsning og naturligt frafald når medlemmerne 
flytter til andre egne af landet for at studere.

I år havde Thomas samlet hold af meget unge spillere, men set udfra deres præstationer med 
mange topplaceringer til SM, DM og NM alligevel med en vis rutine.

Springfyldt med energi mødtes vi på toget der kørte os til Randers og derfra med bus til Tjele 
Efterskole. Thomas kunne kun få pladsbilletter i en stillekupe på udturen og efter 
medpassagererne havde tysset på os ”småhviskende” deltagere var konduktøren så venlig at 
finde en anden kupe hvor vi kunne være. Tak for det ! Frederik Jensen fra Jyderup, gik i gang 
med hans plan om at drive os alle til vanvid. ”who let the dogs out-hu hu hu” rungede fra 
telefonen og det er ikke altid man skal prise den teknologiske udvikling velkommen !!

Turen forløb ellers uden øvrige komplikationer og de enorme mængder slik og sodavand der 
blev konsumeret ville have givet enhver voksen sukkerchok efter kort tid. Også her beviste 
ungerne at de er gjort af noget specielt stof !!

Ankomst til Tjele fredag aften og indlogering efter endt bespisning forløb fint og lodtrækningen 
til årets stævne hvor alle 9 hovedkredse var repræsenteret kunne finde sted.

Klare guldfavoritter var 6. hovedkreds med et 7. bræt på 1937 i rating var der ingen spænding 
om hvor titlen ville ende. 1. og 3. hovedkreds lignede de klare sølv og bronzetagere. Hvor var 
vi henne i dette felt ? Seedet som en af sidstplacerede havde vi primært æren at spille for og 
et spinkelt håb om et par mindre mirakler kunne sende os op i den bedre halvdel.

Første runde lørdag mod 9. hovedkreds var en af de kampe vi måske kunne vinde og da 6. 
var næste modstander ville to æg fra start sætte dybe spor. Frederik Jensen vandt i sikker stil. 
Simon Christensen vandt efter at være kommet i unødvendig stor tidsnød. Storebror 
Christoffer havde endnu mindre tid og tabte. Mads Tudvad og Johan Stanislaus fik også en 
ublid indledning. Emilie Christensen tilbød remis og fik overraskende et ja. Mads Jensen har 
været lidt nede resultatmæssigt men efter opstarten på Tjele Efterskole med meget skak i 
hverdagen kunne man tydeligt se fremgang og han spillede sig til en sikker gevinst. Nu hang 
det på Martin Hansen og han afslørede glimrende taktiske evner og spillede gennem hele 
turneringen imponerende disciplineret og det resulterede i mange point på 1. bræt. Sejren 
kom i hus og vores første to matchpoint kunne noteres efter spinkle 4,5-3,5.

Anden runde ventede det frygtindgydende hold fra 6. hovedkreds med 1937 i rating på 7. 
bræt. Kampens udfald var aldrig spændende, men flot var det at Martin Hansen fik remis mod 
Jacob Vang Glud ( som kun smed det halve point i hele turneringen ). Simon Christensen på 8. 
bræt vandt efter tvivlsomt spil undervejs. 1,5-6,5 og videre til næste kamp.

Tredje runde var det 7. hovedkreds og et hold hvor vi havde chancer for et fint resultat. 
Casper Christensen var med for første gang men da han stjal en bonde i åbningen kostede det 
rokaden og han blev regulært nedspillet. Simon Christensen tabte lidt unødvendigt, men Johan 
Stanislaus satte sig igennem og vandt sit parti. Mads Jensen spillede sig til klar gevinst og 
holdt fast. Frederik Jensen viste igen imponerende sikkert spil og vi var nu knebent foran. 
Mads Tudvad fik remis og Martin Hansen tog også remis. Emilie tilbød remis og fik et ja og 
kampen blev vundet knebent 4,5 – 3,5.

Fjerde runde var modstanderen sølvaspiranterne fra 3. hovedkreds som var klare favoritter. 
Kampen så i starten ud til at slutte med nederlag, men lige pludselig vendte billedet og da 



Mads Tudvad holdt remis og Martin og Emilie fik forvandlet stillingerne til gevinst tog vi 
overraskende en 5-3 sejr hjem. Thomas og jeg kikkede hinanden i øjnene og var enige om at 
de ”små” spillere voksede med opgaven.

Femte runde var strategien nu helt klar. Det var først matchpoint det gjaldt før brætpoint og 
derfor kunne vi måske alligevel nå en topplacering. Nu skulle der lige vindes et par kampe 
mere før det var aktuelt men vi var på vej. 8 hovedkreds var modstanderen og et hold der 
skulle besejres med tanke på vores store selvtillid og bedre spillere !!!! Vi vandt 5-3 men først 
efter at Mads Jensen tabte en klar gevinststilling og Emilie havde en sikker remis der blev til et 
æg.

Sjette runde skulle vi møde 4. hovedkreds og de skulle også kunne besejres på en god dag. 
Remis på hele fire brætter, men Johan, Casper (på 6 minutter) og Frederik sørgede med 
gevinster for endnu en 5-3 sejr.

Syvende runde var vi oversiddere og med tanke på hvor sent alle ungerne kom i seng fredag 
var det absolut en fordel. Vi kunne se på resultaterne at søndagen ville blive rigtig spændende 
og vi diskuterede de forskellige muligheder for at vinde en eventuel medalje.

Ottende runde skulle medaljekampen reelt afgøres mod 1. hovedkreds. De var på papiret 
store favoritter, men vi var enige om at kæmpe til sidste blodsdråbe for en sejr eller uafgjort 
ville med stor sikkerhed give os sølvmedaljer. Det blev en meget spændende kamp og selv om 
vi hele tiden stod presset så stred alle forbilledligt. Martin Hansen spillede utroligt flot gennem 
hele turneringen og fik en gevinst. Mads Tudvad og Johan var oppe mod overmagten. Mads 
Jensen afslørede stort taktisk overblik og satte sig igennem til sejr og holdt liv i drømmene. 
Simon Christensen stod først til klar gevinst, så dummede han sig og kampen var dermed reelt 
tabt for holdet. Modstanderen spillede så helt forkert og kom ned med et tårn. Simon 
kæmpede så i en svær stilling med meget lidt tid videre og selv med et tårn i overvægt så blev 
det meget spændende. Gudskelov så havde han matbillederne klar oppe i hovedet og til sidst 
satte han trumf på. To spillere var tilbage. Emilie havde fordel men de var begge i tidsnød og 
desværre fik modstanderen fusket sig til gevinst. Christoffer sad så med den tvivlsomme ære 
at skulle vinde for at sikre os sølv. Et bondeslutspil og under 2 minutter tilbage. Christoffer 
spørger om han skal tage mod remis. Vi skulle helst vinde partiet for at dele matchen så 
holdlederen beder ham spille videre. 1:46 hvor han så desværre er et lille minut om næste 
træk. De sidste 49 sekunder bliver et hæsblæsende kapløb med tiden hvor modstanderen får 
kompliceret stillingen med nogle bondefremstød. Christoffer spiller korrekt men tiden er for 
knap og vingen falder. Historien var så at han med 5 sekunder tilbage kan ofre sin dronning og 
få remis, men han spillede jo for at vinde. Et ærgerligt nederlag med tanke på at vi stod 
fordelagtigt i slutningen af matchen. Et kik på tabellen viste at modstanderen var oversidder i 
sidste runde og vi kunne faktisk stadig få sølv, men det krævede 7,5 point - intet er umuligt 
men unægtelig noget af en mundfuld.

Niende og sidste runde. Alle var tændte og klar til kamp. Sejren skulle vi have og ingen 
måtte tage remis uden holdlederens accept. Det slog gnister ved flere brætter fra start og en 
utrolig energisk indsats fra alle spillere gav en god stemning i lokalet (undtagen for 
modstanderen). Vi ville nedsable 5. hovedkreds uanset hvad. Christoffer fik klar fordel fra 
start. Frederik ligeså. Simon drev sin modstander rundt på brættet. Mads Jensen tromlede sin 
modstander fra start i en ren styrkedemonstration. Vi kan godt vinde det her ! Emilie fik 
bondegevinst. Mads Tudvad spillede sig til fordel og bondegevinst. Martin holdt sin modstander 
i et jerngreb fra start. Simon vandt. Frederik vandt. Christoffer vandt. Mads Jensen vandt. 4-0 
og håbet lever. Mads Tudvad vandt. 5-0 sølvet i horisonten og nu var vi sikre på bronze – giv 
den gas. Her går vi ind og råder Johan til at tilbyde remis da han er ved at komme i tidsnød og 
vi godt kan klare os med en remis hvis resten vinder. Modstanderen afslår og bagefter får vi at 
vide at grunden var at han troede at hans hold var ved at vinde kampen ???? Desværre taber 
Johan på en fejl i tidsnøden og løbet er kørt. Martin vinder sit sidste parti og kroner en 



imponerende præstation. Emilie sidder så tilbage og taber en fordelagtig stilling – ret ufortjent 
men resultatet har ingen betydning for holdets palcering. 6-2 sejr til slut.

Det slutter med en bronzemedalje og det havde vi inden stævnet været mere end glade for. Et 
kik på stillingen viser også at vi kun var det femte højest scorende hold i brætpoint, men det 
var jo matchpoint der var først. Da røgen har lagt sig er det også nogle stolte spillere der kan 
konstatere at som klare underdogs havde de præsteret langt bedre end forventet. Holdlederne 
kunne gå med oprejst pande og et indtryk af en meget koncentreret indsats fra hele holdet og 
flot spil fra alles side. Nogle enkelte kampe kunne godt være gået vores vej men andre kunne 
vi have tabt så set over hele turneringen blev vi ikke snydt. Emilie var nok den spiller som blev 
klart mest uretfærdigt ramt da hun nemt kunne have scoret 2,5 mere. Martin Hansen 
imponerede stort ved at score 6,5 på topbræt og som den eneste at tage point fra Jacob Vang 
Glud. Simon Christensen scorede 6 af 7 med blandet spilkvalitet men absolut flere flotte partier 
og et flot resultat. Mads Jensen og Mads Tudvad har helt klart forbedret deres spil efter de er 
startet på Tjele og de var oppe mod meget hårde modstandere. Til næste år håber vi de er 
klar til at tørne ud for holdet igen. Johan Stanislaus, Emilie Christensen og Christoffer 
Christensen havde også alle tre meget dygtige modstandere, men klarede sig flot og scorede 
alle mere end forventet. Frederik Jensen virkede utroligt stærkt spillende gennem hele 
turneringen og lignede på et tidspunkt en kandidat til topscorerpræmien på 7. bræt. Casper 
Christensen var med som reserve og kom ind i to kampe med en sejr og en gevinst men 
vigtigst var at han var med og blev fortrolig med stævnet så han vil være klar til at træde ind 
til næste år.

En stor tak til alle deltagere, ledere og andre der var med til at give os en god oplevelse. Tak til 
Thomas Flindt der trofast hiver denne weekend ud af kalenderen hvert år. Tak til hovedkredsen 
som betaler togturen. Tak til Tjele for et velorganiseret stævne som desværre bliver det sidste 
i denne omgang. Nye arrangører skal findes og det bliver spændende at se hvor vi spiller til 
næste år. Men et er sikkert – vi har fået blod på tanden. Om vi går vi guldet ? Indenfor to tre 
år hvis vi kan holde fast i disse spillere så er det ikke umuligt !

Michael Espensen
juniorleder 2. hovedkreds


