
Hold turnerings rapport 2012-13 
 
 
1. runde.  

Klubbens hold i dette års holdturnering, kom godt fra start, ved på udebane at vinde 3½-½ over 
Sydøst lollands 2. hold. 
Sejren kom i hus, ved at  Lars B. Jensen på 1. brættet, vand  sit parti, efter at havde stået meget 
dårligt gennem stort set hele partiet, men i de  afsluttende minutter, gik modstander i en fælder, og 
Lars kunne sætte mat. 
På 2. Brættet spillede John Hansen, ligeledes sine brikker til en gevinst, ved tidligt at være kommet 
foran, med et par bønder, modstanderen havde nogle chancer, for at angribe Johns stilling, men 
forpassede dem, og det endte med at John vandt. 
3. Brættet, Vallerii Morozov, spillede et godt  parti, og kom foran tidligt i spillet, han havde en 
”kvalitet” i overvægt og spille stille og roligt, og afsluttede partiet fint, ved at komme ned med en 
bonde og ”forvandle”, vores 4. bræt, Bøje Hansen, kom tidligt foran, med en del materiel, men 
modstanderen spille godt til, og selv om Bøje havde en dronning, dog for at modstanderen havde 
nogle ”lette” officere” i bytte endte det remis. Så en godt start for Møn holdet, med en sejre på 3½-
½, næste kamp er en hjemmekamp, mod Nykøbing F. 
 
2. runde.  

Første kamp på hjemmebane mandag d. 19 november, mod det hold i puljen som vel ligger 
styrkemæssigt op af Mønholdet, Nykøbing F. hold. 
Lars B. Jensen spillede igen 1. brættet, i fravær af klubbens bedste spiller Troels B. Christensen, 
Lars havde det svært mod en spiller på ca. 2050 i rating, ca. 450 rating point mere end Lars, 
Nykøbing manden vandt da også let over Lars, på 2. Brætter aftens længeste parti, som det jo så 
ofte er når John Hansen fra Møn spiller en holdkamp, John spiller længe, ,og grundigt, og det gav 
”potte”  i det John vandt 10 min. Før at tiden til partiet var opbrugt. 
3. mand på Mønholdet Vallerii Morozov spille et glimrende parti igen, og vandt rimelig let ved at 
spille præcist i slutfasen, ved at angribe modstanderens stilling indenfra, et godt parti. 
4. manden, Per Lundkvist spille også godt denne aften, spille godt i åbningen, og afslutte dagens 
hurtigste parti, med at ofre 2 ”officere” mod at sætte sin modstander mat efterfølgende, så en god 
kamp hvor Møn-holdet vandt 3-1, og ligger i spidsen af puljen med 6½ point, mod Nykøbing F. 4½. 
Næste kamp er mod Nakskov mandag d. 3 december, da afstanden til Naksskov er meget lange , er 
man enes om at afvikle kampe på ”halvvejen” nemlig i Nykøbing F. 
 
3. runde.  

Kampen mod Nakskov Skakklub. Kampen blev afviklet som fællesrunde for hele rækken i 
Nykøbing Falster. Møn var på papiret favoritter, og tidligt kom da også både John Hansen på 
2.brættet og Vallerii Morozov på 3.brættet i fordel. Først afsluttede parti blev dog på 4.brættet, hvor 
Per Lundkvist med de sorte brikker havde presset sin modstander, men sluttelig måtte give remis. 
Ikke lang tid efter satte Vallerii Morozov sin modstander mat og bragte Møn foran. John Hansen 
udbyggede sin fordel stille og roligt, og til sidst valgte modstanderen at opgive i en håbløs stilling. 
Aftenens sidst afsluttede parti var på førstebrættet, hvor Troels Christensen måtte kæmpe længe for 
at få hele pointet i hus, men det lykkedes til sidst. Facit blev således 3½-½ til Møn; da Nykøbing 
samtidig vandt 4-0 over Sydøstlolland halede de en anelse ind, men ligger stadig 1½ brætpoint og 2 
matchpoints efter Møn i toppen af tabellen. 


