Tornved Skakklub og Jyderup Skoleskak. Sæson 2008-2009

På fredag går det løs med endnu et NM, nemlig
NM for B-hold som foregår i Maarianhamina,
Finland. Til dette NM er Jyderup Kommuneskole,
Danmarks repræsentant.
Jyderup kvalificerede sig ved at vinde hold-DM for
B-hold, som foregik i Haderslev i marts måned.
Her på skoleskak.dk vil du løbende kunne finde
beretninger og danske resultater fra det finske.
Jyderups hold ser ud som følger:
1. bræt: Simon Christensen
2. bræt: Filip Fyhn
3. bræt: Thomas Fyhn
4. bræt: Simon Seirup
Reserve: Anders Pedersen
Du kan se mere på turneringens hjemmeside, som du finder lige her.
Beretning fra 1. runde (skrevet af Svend E. Christensen (holdleder))
Holdet fra Jyderup Kommuneskole fik 2-2 mod Island i 1. runde af NM for "barnelag" B-hold.
Simon Christensen vandt på 1. bræt et udramatisk parti hvor Simon efter at have bragt sig
foran med en bonde, kunne se sin modstander sætte et tårn rent i slag. På anden bræt var der
til gengæld stor spænding om udfaldet, for Filip Fyhn var blevet presset voldsomt men
formåede med et offer og en længere slagudveksling at köre partiet hjem med en kvalitet og
et par bönder i overskud. Danmarks tredie og fjerde brät Thomas Fyhn og Simon Seirup var
hårdt mærket af en längere rejse og tabte. Först havde de väret 3 dage på lejrskole på
Bornholm og op igen og afsted fra Jyderup kl. 5.30 med fly og sight seing i Stockholm og
endelig med färge fra Stockholm til Ålandsøerne og först i seng kl. 00:15. Så her blev det til to
ærgelige nederlag fordi det Islandske hold ellers ikke tidligere har erfaringer med
"langtidsskak", men kun er vant til hurtigskak. I næste runde venter Norge og spillerne er
beordret lidt hvile. I Stockholm nåede vi lidt Sigth Seeing og så Vasa museet, som er et
museum for et gammet krigsskib fra 1628 som sank på dets jomfrurejse, hvilket var meget
pinligt, man skyndte sig at skäre masterne af så de ikke stak op at vandet og der lå så skibet
indtil det for 50 år siden blev bjerget.
Beretning fra 2. runde: (skrevet af Svend E. Christensen (holdleder))
Danmark tabte ärgerligt til Norge 1,5-2,5 da Simon Christensen i et lige tårnslutspil havde
chancen for at vinde og måtte nöjes med uafgjort. Simon Seirup spillede sit livs kamp og vandt
et meget flot parti i Kongegambit. Brödrene Fyhn kom hurtigt i vanskeligheder og kom aldrig
rigtig til modspil. Hotellet som vi overnatter på er beliggende med udsigt over Mariehamn fjord
og her er meget idyllisk med höje träer, fred og ro. Åland er bestemt et godt sted at tage hen.
Vejret har väret helt top med höj sol, så medfölgende foräldre fik tid til solbadning i hotellets
gårdhave hvor der også er udendörs svimmingpool som dog er lukket hvilket finnerne om
aften åbenbart ikke tog sig af, for koldt er det altså om aftenen og isär vandet.
Beretning fra 3. runde: (skrevet af Svend E. Christensen (holdleder))
Danmark spillede 2-2 mod Finland 1 og her vandt Simon Christensen i suverän stil mens
Thomas Fyhn meget heldigt vandt et parti hvor han efter at have bragt sig foran med to
bönder satte en officer rent i slag, hvilket hans modstander gjorde lidt senere i partiet, hvilket
gav holdet et heldigt point. Filip havde gode chancer for at holde stillingen, men
stilingsforståelsen manglede og han måtte ned. Simon Seirup kom godt fra start i en Franskmand, men udnyttede ikke sine fordele og hurtigt tog Finnen over med contra og vandt
sikkert. I näste runde venter Svenskerne som ser stärke ud.
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Stilling efter 3. runde:
Norge 8,5 p. (vandt 4-0 over Island)
Sverige 7,5 p.
Finland 1(Mäntta) 6,5 p.
Danmark 5,5 p.
Finland 2 (english school) 4,5 p.
Island 3,5 p
Beretning fra 4. runde: (skrevet af Svend E. Christensen (holdleder))
Danmark slået af Sverige med 2,5 p. mod 1,5 p. Marginalerne var imod danskerne i dette
opgör, undervejs kunne resultatet have blevet hele 3,5 til Danmark, men skak er jo flygtigt og
mulighederne for at slå til er forbigående. Simon Christensen måtte inkassere sit förste
nederlag til stärke Carl Eidenart, Filip Fyhn overså kvalitetsgevinst og tabte senere et lige
slutspil. Thomas Fyhn forpassede sin ene chance i et bondeslutspil som senere sluttede remis.
Simon Seirup vandt igen med kongegambit, sort kunne dog have spillet bedre i den afgärende
fase, men flot så det ud da Simon ofrede sin dronning for bagefter at sätte mat ved hjälp af et
samarbejde mellem 3 lette officerer. Lördag aften skal der så slappes af og mon ikke de trätte
spillere finder deres seng tidligt. För sidste runde ligger Danmark nr. 4 med o,5 op til Finland 1
(Mäntta), så muligheden for bronze er stadig til stede, mens guldet sandsynligvis vil gå til
endten Norge eller Sverige.
Beretning fra 5. og sidste runde: (skrevet af Svend E. Christensen (holdleder))
Söndagen blev dagen hvor vi blev tvunget til at bruge vores reserve da Thomas Fyhn var
meget slöj og måtte på hospitalet til undersögelse for lungebetändelse. Det skulle dog vise
sige ikke at väre så galt hverken for Thomas eller for holdet, da Anders Pedersen vandt sit
parti og Simon Seirup ligeså selvom han måtte rykke en plads frem. Desvärre formådede
hverken Filip eller Simon Chr. at hente det sidste point og den situation gjorde at både Norge
og Finland 1 så en fordel i at dele midt over hvilket resulterede i 4 remiser i samme minut
(desvärre for os for så lå bronzen hos finnerne) sportsligt eller ej thats the game.
Status på turneringen blev at Norge vandt med 13,5 p. Sverige nr. 2 med 12 p. Finland 1 nr. 3
med 9,5 p. Danmark nr. 4 med 9 p. Island nr. 5 med 8,5 p. og sidst Finland 2 med 7,5 p. Den
danske indsats böd på tre uafgjorte kampe og 2 kampe med knebne nederlag på 1,5 mod 2,5
p. hvilket alt i alt var en fin indsats selvom det ikke blev til medaljer.
Söndag eftermiddag havde vi lejet cykler og drog ud i det blå for at opleve Åland, Mariehamn,
skärgården hvilket blev til nogle gode minder på nethinden og også et mindre styrt. Kl. 20.
skal vi lige lege lidt med Island (läs give dem böllebank i lynskak), för det det imorgen går
hjemad med färge, bus, tog, fly og bil.
1. runde
Jyderup Kommuneskole - Grunnskóli Vestmannaeyja (ISL)
Simon Christensen - Kristófer Gautason 1-0
Filip Fyhn - Dadi Steinn Jónsson 1-0
Thomas Fyhn - Ólafur Freyr Ólafsson 0-1
Simon Seirup - Valur Marvin Pálsson 0-1
2. runde
Korsvoll skole (NOR) - Jyderup Kommuneskole
Henning Kjøita - Simon Christensen ½-½
Torgeir Kjøita - Filip Fyhn 1-0
Johannes Høva Bøhler - Thomas Fyhn 1-0
Ådne T. Madsen - Simon Seirup 0-1
3. runde
Jyderup Kommuneskole - Savosenmäki (FIN)
Simon Christensen - Johannes Kivelä 1-0
Filip Fyhn - Valtteri Ojala 0-1
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Thomas Fyhn - Markus Ojala 1-0
Simon Seirup - Ville Mäntylä 0-1
4. runde
Örsundsbroskolan (SVE) - Jyderup Kommuneskole
Carl Eidenert - Simon Christensen 1-0
Mathias Bjerkliden - Filip Fyhn 1-0
Johannes Ålander - Thomas Fyhn ½-½
Sara Lüning - Simon Seirup 0-1
5. runde
Jyderup Kommuneskole - English School (FIN)
Simon Christensen - Daniel Ebeling 0-1
Filip Fyhn - Riku Rantanen 0-1
Simon Seirup - Matias Rikonen 1-0
Anders Pedersen - Gabriela Ebeling 1-0
Dermed er NM for B-hold afsluttet, og Jyderup kom ind på en flot 4. plads
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