
Hold turnerings rapport 2011-12

1. runde. 
Sæsonstart i Holdturneringen for Møn skakklub.
Klubben er kommet skidt i gang med et nederlag på 6½-1½ til Køge 2.hold, Møn holdet var ramt af 
afbud fra klubbens bedste spiller, Troels B. Christensen. Så det svækkede holdet markant. Klubbens 
hold bestod af Lars B. Jensen på 1. brættet som spillede et kort parti med en remis til følge, 
ligeledes spillede John Hansen 2. bræt og spillede remis. 3. Bræt her tabte Bøje Hansen, det så eller 
længe ud til at stillingen var rimelig lige, men en fejl til sidst og Bøje tabte. Per Lundkvist indtog 4. 
brættet og som altid er det nogle spændende partier Per spiller, med masser af angrebs-skak, Per var 
bagud en stor del af partiet, men havde fint angreb gennem partiet, mod modstanderens konge 
stilling, det endte desværre med at Køge manden fik reddet trådene ud, og Per tabte. Jesper Øager 
tog sig af 5. brættet, kampens længste parti hvor det stod lige, og det sluttede i et slutspil med konge 
og 4 bønder til hver, uheldigvis for Jesper blev der lavet en lille fejl til sidst som gjorde at 
modstanderens konge fik en bedre placering i forhold til at kunne angribe Jespers sidste bønder og 
det endte med at Jesper opgave et håbløst slutspil. 6. bræt Vallerii Morozov, tabte hurtigt spillet 
efter en grov fejl, 7 . bræt Jens Refstrup var indhentet som reserve, og fik en meget flot remis efter 
et langt spil, en god præstation. Flemming Oddermose på 8. bræt, spillede vel nok sidst bedste parti 
gennem de sidste par år, stod rigtig fint med en kvalitet i overskud (tårn for springer), det så lovende 
ud men en finger fejl hvor dronningen blev placeret forkert gjorde at Flemming mistede dronningen 
og der med tabte. Køge er et af de bedste hold i denne pulje som, udover består af Nordfalster, 
Præstø 2, Nykøbing F., Skovbo, Faxe, og Sydøstlolland.

2. Runde
Nedtur
Møns skakhold mødte i anden runde af holdturneringen Sydøstlolland på udebane. Modstanderen 
var ret klare favoritter, da Møn var et stykke fra sin stærkeste opstilling. Bl.a. spillede en af 
klubbens yngste spillere, Aksel B. Christensen, sit første holdparti. Aksel tabte tidligt en officer, 
men fik alligevel sat sin modstander i store problemer; her trådte Aksel desværre forkert og måtte 
notere et nederlag mod en langt mere rutineret modstander. I mellemtiden havde flere af hans 
holdkammerater imidlertid allerede tabt på mere eller mindre uheldig vis. Undervejs så det godt ud 
for Per Lundkvist og især Lars B. Jensen, men begge måtte ned. I aftenens sidste parti lykkedes det 
dog Troels Christensen at reducere på førstebrættet efter at have presset sin modstander helt fra 
åbningen.

3. runde
En hård modstander.
Møn Skakklub fik en skidt start på holdturneringen med 1½ og 1 point i de første to kampe. I tredje 
runde ventede så rækkens favorit, Faxe 1, og oveni købet blev Møn ramt af afbud og måtte stille 
med 7 mand, hvorved et parti tabtes uden kamp. Møns forventede score på de øvrige brætter var 
sølle 1,69 point! Det lykkedes dog Møn at skrabe 2 point sammen, idet Per Lundkvist – efter at 
have tabt en bonde tidligt – satte sin modstander under pres i slutspillet og var tæt på gevinst, men 
måtte nøjes med remis. Tidligere havde Vallerii Morozov holdt nogenlunde bekvemt remis med sort 
på 6. brættet, og endelig fik Troels Christensen skovlen under Faxes førstebræt efter at denne havde 
spillet åbningen skidt. Der var chancer til lidt i de øvrige partier, men Faxe viste klassen 
efterhånden som tidnøden satte ind, og det blev ikke til flere point.


