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Tak til alle JGP deltagere der har deltaget i denne sæson. Nu er de kvalificerede deltagere til SM
fundet gennem deltagelse i de 8 stævner der har været afviklet. De kvalificerede skal så tage
stilling til om de vil med den 28. april i Ballerup. Der skal vel en rigtig god grund til at man ikke
tager denne oplevelse med, hvis man har muligheden ? Tilmelding er senest på lørdag den 14. april
kl. 24:00. Efter dette tidspunkt gives pladsen videre til den næste på listen i de respektive grupper.
Tak til alle de frivillige hjælpere og mange forældre som har lagt en stor arbejdsindsats i at få
stævnerne til at fungere. Mit indtryk er at der er kommet en større ensartethed omkring hvordan
stævnerne afvikles og det er på mange måder glædeligt. Jeg har været glad for tilslutningen men
håber selvfølgelig at vi i næste sæson vil kunne få endnu flere til at spille med til diverse
Juniorarrangementer. Der vil komme flere tilbud end de nuværende JGP stævner, som dog stadig
vil være et af de bærende elementer i vores tilbudsrække.
Tak til webmasteren som hurtigt har fået stillinger og resultater på hjemmesiden – det har været
undertegnede som har været proppen undervejs, men jeg ved hvor mange der følger med
undervejs og derfor har det været opprioriteret med hurtig resultatformidling. Nogle gange har det
været pga. manglende oplysninger om deltagere, som har forsinket os. ( f.eks. Sebastian
fra ????? ) som vel næppe er helt tilstrækkeligt til at identificere de mange deltagere fra hinanden.
Der har været et par forespørgsler omkring kvalifikation til SM hvor nogen ikke har kunnet spille
med i alle stævner. Jeg skal beklage at Skovbo fik lagt deres stævne på samme dag som
delegeretmøde i hovedkredsen og sent ændrede dette – det skal ikke ske igen. Mht
Amtsmesterskaber som faldt sammen med JGP i Haslev – forsøger jeg at undgå sammenfald, men
Dansk Skoleskak er værter og da to ud af tre hovedkredse fastholdt dato fra de sidste mange
foregående år – blev det sådan at Amtsmesterskaberne i de to hovedkredse ikke kolliderede med
JGP i Haslev (Storstrøms gjorde så). Dansk Skoleskak og DSU er ikke to sider af samme sag
( desværre ) så derfor lægges JGP stævner efter de for os bedste terminer, men forsøger
selvfølgelig at de stævner der får deltagere fra begge organisationer ikke skal konkurrere om
deltagerne. Det var så et valg om man valgte Dansk Skoleskaks Amtsmesterskaber eller et JGP
stævne som kunne kvalificere en til SM. Disse valg vil jeg forsøge at juniorspillerne undgår
fremover.
Kampen om de 8 pladser i de enkelte grupper har ikke været så hård som forventet, dertil har
styrkeforskellen i aldersgrupperne været for stor. Det er muligt at vi i næste sæson forsøger et nyt
koncept. Den samlede sejr var der derimod kamp om i et par af grupperne.
Gruppe AB har det længe været sikkert at Johann Stanislaus ville vinde, mens Daniel Jakobsson og
Henrik Jensen kæmpede om sølv og bronze. Dejligt at se Julie Wael gør det så godt, når hun
deltager. Vi har ikke for mange piger i klubberne, men dem som vi har gør det rigtigt flot.
Gruppe C fik en meget spændende afslutning, hvor et enkelt point skilte de to førende. Frederik
Jensen og Bjarke Gregor sluttede begge med flotte 4,5 point til sidste stævne og det betød at
Frederik holdt sig foran. Mikkel Hasbo blev ligeså sikker nummer tre.
Gruppe D har været et langt kapløb mellem Casper Christensen og Rune Foss-Madsen, men da
Rune ikke deltog i det sidste stævne blev Casper overlegen samlet vinder. Simon Christensen var
ikke meget med i starten, men nåede den samlede 3. plads efter en fin spurt.
Gruppe E var det med i Simon Seirup i føring fra første stævne, men et mindre vellykket stævne i
Næstved, bragte spænding ind i kampen om guldmedaljen. Thomas Fyhn formåede dog ikke at
komme foran i sidste stævne, men en sikker 2. plads. Tredjepladsen skilte inden sidste runde kun
et enkelt to deltagere. Emma Christensen holdt sig en plads foran Tobias Andersen og fik
bronzemedaljen.
Gruppe F kan man godt sige at Skovbospillerne har styret gennem hele sæsonen. Oliver Hellum
blev en fortjent samlet vinder efter undervejs at have sat en flot stime sejre ind. 19 sejre i træk før
han måtte ned mod sølvvinderen i rækken Michael Alexandersen Poulsen. Jonas Christensen fik som
sine ældre søskende succes i den samlede stilling med en bronzemedalje. Jacob Andersen kom

stormende i de sidste runder og bliver spændende at følge fremover.
Det bliver spændende at se hvordan det går til SM, men jeg synes vi har mange dygtige spillere og
traditionelt plejer vi at gøre det bedst i de yngste rækker.
Jeg ønsker alle held og lykke fremover og håber at se jer til SM eller i den kommende sæson. Hav
en god sommer og sørg for at holde spillet ved lige en gang imellem.
Michael Espensen, Juniorleder 2.hk
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