Holdturneringen
Igen måtte webmasteren desværre i sækken. En chance bød sig, og Jens Lundberg var ikke
sen til at tage imod den. Dette gav en lille fordel, som Jens mesterligt spillede videre på og
vandt.
Hvad værre er, at spillerne nu føler sig så meget ovenpå, at de ikke engang behøver føler, det
er nødvendigt at møde op til holdkampen. Dette er der kun en måde, at forhindre i fremtiden Narrehatten.
Narrehatten er hermed tildelt til Tølløses imaginære førstebræt! Kald det en straf. Kald det en
lærestreg... Kald det, hvad du vil. Manden tigger jo om det. Den bæres under hele næste
holdkamp, og det er tilladt at håne, ikke spytte på, da det kan ramme uskyldige, men gerne
håne denne spiller i de timer, partiet måtte stå på. En skændsel for Dansk Skak Unions
flagskib - holdturneringen.

Holdtureringen fortsat...
Af konstitueret holdleder Samuel Eddy
Tølløses 1 hold vandt en 5-3 sejr over Tornved som dog var beslægtet med en hvis malurt i
bægret, mens 2. holdet gjorde rent bord med en 4-0 sejr i Ringsted!
Vi (1. holdet) drog forventningsfulde til Jyderup med et dog afbudsramt 1. hold, men ikke
uden en ambitionen om en storsejr mod et på papiret langt svagere hold.
Overtegnede var i dagens anledning gjort til holdleder i Peters fravær og der var ikke gået lang
tid før jeg kom i ilden idet Michael ikke var dukket op. Efter en hurtig opringning blev det klart
at Michael var kørt hjemmefra og var undervejs. Tiden gik og uret på bræt 1 gik og gik.... efter
yderligere et par nervøse opkald samt en tidsoverskridelse, fik jeg fat i Michael der kunne
fortælle at han havde vadet rundt i den nærliggende ungdomsklub samt hal og ledt efter
lokalerne i 40 min. uden held, og uden at folk og fæ på disse kanter anede at der eksisterede
en skakklub i byen................ Meget ærgerligt da det må have været en meget lang tur hjem
for Michael, derudover kostede det en hel del koncentration rundt omkring på brætterne, og
sidst men ikke mindst koster udeblivelsen ikke bare det traditionelle point men efter de nye
regler fratrækkes der yderligere ½ strafpoint som måske kan blive afgørende når tabellen
gøres op efter sæsonen.
Tølløse-Tornved 5-3 (4½-3½)
Bræt 1:
Michael Lynge - Erling Bruun

0-1 tiiiiiiid!

Michael fandt aldrig spillestedet, og tabte på tid efter en time, Var han kommet efter 59 min
tror jeg såmænd han havde banket Erling som Michael er langt stærkere end og har haft et
godt tag på gennem årene.
Bræt 2:
Rune Andersen - Jens Lundberg 0-1

Rune udspillede stille og roligt sin modstander og stod pænt da der pludselig røg en kvalitet og
en uklar stilling til følge. Runes respektfulde modstander tilbød straks remis, efter en kort
konsultation med holdlederen valgte Rune at afslå og spille (manden) videre, hvilket absolut er
i overtegnedes ånd og jeg har den dybeste respekt for den slags og har i årevis som holdleder
i Nykøbing sagt "jeg vil hellere se en der satser og taber end en "kylling" der giver en nem
remis mod en lavere ratet modstander." Desværre for Rune måtte han ned i den uklare
stilling, hvor modstanderen også spillede godt. Surt for Rune, der ellers spiller forrygende,
men har haft utur i den med 0/3 i denne sæson. Det kan han bestemt gøre bedre og det gør
han så efter årsskiftet. Min profeti er, at Rune laver 4/7 eller smukkere 4/4.........................
Bræt 3:
Leif Jensen - Claus Jensen 1-0
Leif kan altså bare det der med at spille skaaaaaaaaaaak. Alt blev byttet og Leif stod til alles
forbløffelse pludselig næstbedst med en bonde i undervægt. I den slags stillinger er Leif den
eneste jeg kender der stadig bare vinder den slags, og Leif svigtede ikke. I et springer mod
løberslutspil, fik Leif på nærmest studieagtig manér en afgørende a-bonde der kunne spadsere
ned skærmet af springeren! Godt kæmpet Leif men vi er jo nærmest blevet forvente med den
slags!
Bræt 4:
Find Jensen - Peter Jakobsen 1-0
Vores "nye" mand, netop hjemvendt fra England, kom så og sejrede! Som den første var han
færdig og havde udnyttet en buk fra modstanderen! En dejlig sejr.
Bræt 5:
Samuel Eddy - Bent Søndergaard 1-0
Jeg selv fik endnu engang lov at smadre min modstanders kongestilling og har nu scoret 3/3
på en "billig" baggrund da jeg har haft over 400 rating point mere end mine modstandere indtil
nu (Til Leif: Dog ikke tilsammen! *s*). I dagens parti var det største problem at jeg skulle
koncentrere mig om Michaels manglende tilstedeværelse samt trykke på det rigtige ur, hvilket
var sværere end dagens parti. 3 gange fik jeg trykket på min sidemands ur. Ikke underligt,
Henrik vandt på tid...!
Bræt 6:
Henrik Ginderskov - Keld Andersen 1-0
Se referat under Sam! Man kan her sige at til forskel for overtegnede skulle Henrik så også
koncentrere sig om at få Sam til at holde nallerne fra hans ur! Spørgsmålet er om det er Sam
eller Henrik der først laver 7/7 i denne sæson!
Bræt 7:
Torben Rasmussen - Eigil Sørensen 1-0

Torbens spillestil virker umiddelbart bundsolid og det kan give mange point på bræt 7 i Arækken. Med tålmodigt spil pillede Torben modstanderen fra hinanden og vandt en kvalitet og
senere partiet. Glimrende Torben!
Bræt 8:
Janech Hansen - Emilie Christensen 0-1
Vores Super reserve med 100% score inden dagens parti var oppe mod hård modstand mod
en meget ung pige som bestemt har fremtiden foran sig. Hendes far er den meget stærke
Dianalund spiller Svend Ellegaard Christensen som er nogenlunde på niveau med vores 1. bræt
Michael. (Ham, der nogle gange dukker op...) Janech kæmpede bravt men måtte ned til sidst.
Altså en smal sejr, der gør at vi ligger nr. 2 i rækken 1½ point efter topholdet Slagelse. Det er
vores held at rækken er forholdsvis kompakt, hvilket bestemt er til vores fordel, da vi i det
lange løb bør slutte bedst! Det KRÆVER dog at vi stiller i noget nær stærkeste opstilling mod
Slagelse og Holbæk. I så fald tror jeg at vi smadrer disse 2 hold til ukendelighed men lad os nu
se..... I det nye år går vi nu større udfordringer i møde da man roligt kan sige at vi HAR mødt
de svageste..............
Stillingen:
Slagelse
17
Tølløse I
15½
Holbæk
14
Ringsted 2 13
Tornved
9½
Kalundborg
9
Korsør
9
Sorø
8

