2.HK JUNIORER KLAREDE SIG IGEN FLOT VED DM FOR HOLD
Vores juniorer bliver stadigt stærkere og stærkere også målt i forhold til andre
hovedkredse. 6. (Århus ) er suveræne og 1. (København) er tæt på dem, mens
der de sidste år har været tre fire seriøse kandidater til den sidste topplacering
når vi har været til juniorhold DM.
Sidste år var vi meget tæt på at snuppe sølvet fra Københavnerne så målet var
klart i år. Top tre og gerne med en andenplads som resultat.
Turen gik som altid med tog fra Ringsted til Tjele fredag aften hvor alle blev
fint indkvarteret. Efter spisningen var der lodtrækning til lørdagens første
runde. En hård kamp mod 3. hovedkreds som i flere år har drillet os og en
kamp der skulle vindes hvis vi skulle med i toppen. Vores store bredde på
holdet gav os fire sejre på de nederste brætter og det gav os siden sejren.
Næste runde var 9. hovedkreds endnu en af disse ”kampe der skal vindes”.
Igen slog vores fire nederste brætter fast at vi skulle til tops og fuld af
fortrøstning gjorde vi os klar til 3. runde. Til dette stævne kommer matchpoint
før brætpoint og derfor er det vigtigt at vinde kampene også selv om det er
knebent. 4. hovedkreds var en af de modstandere vi ikke burde få problemer
med. Vi kom da også hurtigt foran 5-0 men stod i underkanten i resten af
kampene. Fight hele vejen gav os alligevel en 7-1 sejr og med frirunde inden
århusianerne i femte kunne vi nyde succesen i fulde drag.
Vi kom lidt famlende fra start men uden at stå katastrofalt. Julie Wael vandt
hurtigt efter at have givet sin modstander en trippelbonde. Casper Christensen
valgte at tage remis med en bonde mindre men meget bedre tid. Martin
Hansen tog også en remis. De andre kampe blev alle med minimal fordel vendt
til århusianernes fordel og i flere af dem var kodeordet – optimal
slutspilsteknik giver fordel. Vi endte således med 2 point mod dem og var
faktisk dem der tog flest point fra dem men de blev således igen i år suveræne
vindere.
6. runde var mod 7. hovedkreds og det er ingen overdrivelse at sige at vi her
spillede vores dårligste kamp under hele stævnet. Flere personlige fejl gav
unødvendigt meget spænding om udfaldet. En satte et tårn direkte i slag men
havde tidsfordel og da modstanderen ikke kunne finde fortsættelsen med tårn
mere vandt vi et point på tid. Vi viste dog klassen og med fight og energisk spil
fik vi vendt nogle truende stillinger og endte op med en 6-2 sejr. Det er klasse
at vinde selv om man ikke spiller sit bedste og vi gik således til lørdagens
runde med stor selvtillid og vidende om at vi her ville kunne sikre os medaljer
med sejr over 1. hovedkreds der overraskende havde spillet uafgjort i 6.
runde. Københavnerne startede som lyn og torden og hurtigt stod vi i
underkanten i flere partier. Julie vandt dog sikkert endnu engang. Mads
Tudvad blev tilbudt remis men baseret på vores andre stillinger sagde vi at han
skulle spille videre og det endte så desværre i tab. Martin Hansen blev presset
hårdt med de sorte brikker og endte med tab. Christoffer Ellegård Christensen
tog en remis i en låst stilling. Lasse Dinesen kom bagud med et tårn, men fik
modspil via kongeangreb for tårnet og med fantastisk flot angrebsspil fik han
til sidst preset modstanderen til afbytning til stilling med dronning mod to

tårne og herfra kørte han sikkert sejren hjem. Casper Christensen havde lige
stilling men modstanderen fik nogle giftige forbundne fribønder som kostede
en løber for de to bønder. Modstanderen fik ikke rigtigt fordel og Casper fik flot
sat sine bønder i bevægelse og endte med afgørende fordel og et point til os.
Mads Jensen måtte indkassere et nederlag og sidste mand i kamp var så
Frederik Jensen som med remis kunne sikre os et matchpoint og en meget
gunstig stilling inden de sidste to runder. Det blev uhyggelig spændende og i
allersidste sekund sikrede han sig en remis ved et offer af sin sidste brik for en
bonde. Frederik var stolt og med rette ligesom de andre på holdet der hermed
sikrede os en stor mulighed for sølvmedaljer. Københavnerne og århusianerne
skulle mødes i første runde søndag men det var som at de to kampe de havde
delt havde taget lidt af selvtilliden fra københavnerne og de var kun en skygge
af sig selv da de blev udklasseret med hele 7-1. Dette betød at vi ”bare” skulle
vinde de sidste to kampe om søndagen for at få sølv og selv om det var mod
to af de formodede nemmere modstandere var intet givet.
5. hovedkreds kæmpede fint men vi havde dem hurtigt hvor vi ville have dem
og vi endte op med en sikker sejr og et skridt nærmere og da vi samtidig hørte
om københavnernes nedtur – øjnede vi chancen.
Sidste runde mod 8. hovedkreds blev en meget koncentreret affære og der gik
længe inden vi fik hul på bylden. Julie vandt – og sluttede som topscorer på 8.
bræt med maksimum – utroligt flot og dejligt med en så koncentreret og
fokuseret holdspiller ( og samtidig charmerende  ). Lasse og Christoffer vandt
ligeledes og var begge tæt på topscorertitlen på deres brætter. Casper
Christensen tabte i næstsidste runde og overlod således pladsen til en af de to
reserver. Henrik Jensen vandt og sluttede med 3 af 3, mens Mikkel Hasbo
sluttede med 1 af 2, men dejligt at reserverne var af så høj kvalitet at det ikke
svækkede holdet.
Holdopstillingen og scoren blev følgende: Martin Hansen ( 4/8 ), Mads Jensen (
3/7 ), Mads Tudvad ( 3/7 ), Frederik Jensen ( 3/6 ), Casper Christensen
( 5,5/7 ), Lasse Dinesen ( 6,5/8 ), Christoffer Ellegård Christensen ( 6,5/8 ),
Julie Wael ( 8/8 ) og reserverne Henrik Jensen ( 3/3 ) og Mikkel Hasbo ( 1/2 )
som det ses havde alle del i det flotte resultat.
Reglerne for deltagere gør at vi ikke kan stille med helt samme hold til næste
år, men et par stærke kort der ikke var med i år ( men gerne må til næste år )
gør at vi også der må ses som seriøse medaljekandidater.
En stor tak til alle spillere og især til holdlederen Thomas Flindt som trofast
river denne weekend ud af kalenderen hvert år og som har sin store andel i
den succes vi oplever. Thomas kender spillerne og får givet dem pauser på de
rigtige tidspunkter og sat spillerne i god rækkefølge. God til at give dem
opbakning og sørger for at de også tænker på andet end skak. Tak Thomas !!
Juniorleder
Michael Espensen

