Ur-matchen 2010
Traditionen tro afholdes årets ur-match mellem skakklubberne Faxe, Haslev, Køge,
Præstø og Skovbo den første mandag eller tirsdag i oktober. Det var ikke anderledes
i år, hvor det var Præstø Skakklub, der var vært for stævnet. Klubben fik derved
indviet deres nye spillelokaler. Lokaler der er yderst indbydende og lækre.
53 spillere var mødt op til en hyggelig aften med 2 partiers hurtigskak på 45 min. til
hver. Værterne mønstrede med 16 mand og var derved det klart største hold. Faxe
og Skovbo havde deltagelse af hver 10 mand, mens Haslev stillede med 9. Skuffende
var det, at Køge kun kunne stille med 8 mand. Det mindste nogensinde for klubben.
Efter første runde havde Køge lagt sig klart i spidsen, da holdet scorede 6 ud af 8
mulige. Det skulle dog vise sig, at det ikke var tilstrækkeligt et stort forspring. Anden
runde blev nærmest dramatisk. Faktisk helt til et af de sidste partier. Uden at de
vidste det skulle afgørelsen falde i partiet mellem Henrik Smidt-Nielsen, Køge og
Bjarne Petersen, Præstø. Henrik kom klart i front efter en stor fejl af Bjarne. Han
førte på et tidspunkt med et par officerer, men var tynget af tidnød. Det skulle vise
sig, at det netop blev tiden, der kom til at afgøre. Henriks vinge faldt, og pointen gik
til Præstø.
Optællingen gik i gang, og snart skulle det vise sig, at Præstø og Køge kom til at ligge
helt lige med hver 68,75 %. Aldrig før var det sket i turneringens historie, der vel har
eksisteret i mere end 20 år. Efterfølgende enedes man om at dele uret, der blev
spillet om.
På en tredje plads kom Haslev med 58 %, mens de 2 sidste klubber sluttede meget
lige med Faxe på fjerde pladsen med 27,5 % og på femte pladsen Skovbo, der
opnåede 25 %. Skovbo bliver i øvrigt arrangør af stævnet næste år.
Kilde: Erik Carlsen, 14.10.2010
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