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Maribo Skakklub rykker op i 2. division

Med en overbevisende sejr på 7½-½ mod Faxe sikrede Maribo Skakklub sig lidt overraskende første-
pladsen i Mesterrækken og dermed oprykning til 2. division fra sæsonen 2010-11. Førstepladsen er 
overraskende, fordi Maribo, som var oprykker til Mesterrækken, startede sæsonen med beskedne resul-
tater i de tre første runder før jul, og fordi Næstveds skakliga-reserver (som kalder sig selv for ”Dream-
team”) inden de to sidste runder af turneringen havde et forspring på 4½ point i forhold til Maribo.

Imidlertid kunne det ambitiøse Næstved-hold ikke holde tempoet og tabte overraskende med 6-2 til Ny-
købing F. i næstsidste runde forrige søndag, hvor Maribo samtidig vandt 5-3 over Sorø. Således var situ-
ationen inden sidste runde i går, hvor alle 8 hold mødtes til stævne i Sorø, at Maribo for at sikre sig før-
stepladsen skulle score 1½ point mere mod Faxe, end Næstved scorede mod Slagelse.

Da Maribo samtidig var ramt af tre afbud fra de faste spillere kunne det på forhånd ligne en svær opga-
ve, men efter at Maribos førstebræt Ulrik Rath tog en hurtig remis med Faxes stærke Jens Askgård blev 
der ikke afgivet flere point. Samtidig endte Næstved med at tabe 3½-4½ til Slagelse, som kæmpede for 
at undgå nedrykning, og oprykningen var sikret for Maribo med 2½ points forspring. De vindende spil-
lere for Maribo var Henning Nielsen, Claus Hansen, John Kristensen, Svend Erik Hansen samt reserver-
ne Gert Hansen, Steen D. Jensen og Søren Pedersen. Holdet består desuden af Henrik Sandberg Jensen, 
Claus Schmidt og Leif Roerholt, som alle havde afbud til sidste runde. 

En stærkt medvirkende årsag til Maribo succes har været, at vi før sæsonen fik tilgang af den stærke Ul-
rik Rath, som er flyttet til området fra Fyn. Han var individuel Danmarksmester i skak tilbage i 1974 og 
har bevaret stor spillestyrke, og har desuden erfaring fra mange divisionskampe for fynske klubber. Ul-
rik kunne grundet sygdom ikke deltage i de første tre runder af holdturneringen, men efter nytår har han 
scoret 3½ af 4 point på det svære førstebræt.

Sidst Maribo Skakklub var med i divisionsturneringen var i sæsonen 1981-82. Eneste tilbageværende på 
Maribos hold fra dengang er klubbens tidligere formand Gert Hansen, der som førstereserve på holdet i 
år har deltaget i alle 7 kampe i Mesterækken og scoret 3½ point. Holdets topscorere er Henning Nielsen 
og Claus Hansen begge med 5½ point.

Du kan læse mere om klubben på hjemmesiden www.mariboskakklub.dk. 

(billede side 2)
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På billedet fra optakten til det afsluttende stævne i Sorø Fritidscenter i går ses fra venstre for Maribo Ul-
rik Rath (stående), Henning Nielsen, Claus Hansen, holdleder John Kristensen, Svend Erik Hansen og 
Gert Hansen. I forgrunden med ryggen til ses Jens Askgård og Peter Jørgensen fra Faxe Skakklub.

Med venlig hilsen

Søren Pedersen

formand for Maribo Skakklub

skak@sp4970.dk  (tlf. 60625499)
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