Tornved Skakklub
En mors debut som ledsager til pige DM 16. og 17.marts 2002

Stemningen er høj nu hvor alle 51 piger ankommer til Nr. Åby skole.
Vi bliver taget vel imod - føler os velkomne. Der bliver budt velkommen af John Dalberg.
Vi har fået tildelt klasseværelser med eget toilet! Nu starter vi, alle pigerne er ivrige efter
at komme i gang. I løbet af 5 min. er 2 piger færdige og efter en ½ time er alle 18 piger i
E-gruppen færdig. Den yngste gruppe får lov til at spille uden ur i første runde.
Børnene i E-gruppen er i gang med 2. runde. Jeg står og kigger spændt på næste spil.
Emilie lægger godt ud og meget hurtigt fejer hun den anden ud af brættet, men i nogle
sekunders træk ser Emilie ikke at der bliver sat pat. Ærgerligt og mine kinder blusser!
3.runde- “det er lige dig jeg ønskede at spille imod for du er så stærk - jeg vil godt have
noget modstand”.

Man mærker at koncentrationen falder lidt, men lysten til at spille mangler ikke.
Nogle bryder grædende sammen hvis de taber og nogle tager det på denne måde “nå jeg
tabte”, “nu vil jeg ud for at lege”.
Der var kampe til kl. 18, de små i gruppe E skulle spille 6 kampe, så de var trætte.
Om aftenen var der mulighed for lynskak, film eller boldspil i gymnastiksalen.
Det sjove er, at det var skakbrætterne der trak i første omgang, det var først senere på
aftenen at en enkel film blev set.
Søndag. Nu er kl. ved at blive 9 og dem der ikke har overnattet på skolen er ved at
ankomme - ca. 30 overnattede på skolen.
Det er meget spændende lige nu, da de kun mangler 3 kampe, hos forældrene er der i
hvert fald nerver på. Emilie ligger på en 2. pladsen, vil hun mon blive ved med det?
Louise der er på en 1. plads - vundet alle sine kampe vil hun holde skansen?
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Nu er det tid for den sidste kamp. Emilie vandt de 2 sidste og Louise har lige tabt en
kamp på tid - synd - men sådan går det.
Sidste kamp endte med en hurtig sejr til Emilie på 4 minutter og sejren til 2. pladsen gik
nemt. Louise fik 1. pladsen i E - gruppen.

Alle var samlet andægtigt omkring præmiebordet for at overvære præmieoverrækkelsen.
Alle fra 4. pladsen og op til 20. pladsen fik præmie først, mens 1-3 pladserne pænt måtte
vente. Arrangørerne gemmer det bedste til sidst. - For det var nogle utrolige flotte
præmier - flotte pokaler. De var værd at kæmpe for.
Tak til skak-værterne for et fantastisk spændende pige-DM som var en oplevelse for
livet.
Mvh.
Lone Christensen
Mor til Emilie 2. pr. i E-rækken.
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