Tornved Skakklub

To skakmestre i Jyderup
29. april 2009 13:04 Af JAKOB ERHARDT PEDERSEN

Jyderup-spillerne, som deltog i det sjællandske finalestævne for skoleskak i
Allerød: Bagerst fra venstre Christoffer Ellegård Christensen, Simon Seirup,
Malthe Larsen, Simon Ellegård Christensen, Thomas Fyhn. Nederst fra venstre
Sarah Nielsen, Anders Pedersen, Jonas Nielsen, Katrine Fyhn, William Ellegård
Christensen og Mette Ellegård Christensen. Privatfoto
Foto: Privatfoto
JYDERUP
Både otte-årige Jonas Bürgel Sindal Nielsen og 11-årige Anders Pedersen kan
nu kalde sig for sjællandsmester i skoleskak. Flere andre Jyderup-spillere
leverede flotte præstationer.
Otte-årige Jonas Bürgel Sindal Nielsen og 11-årige Anders Pedersen sejrede i
hver sin aldersgruppe, og de blev dermed begge sjællandsmestre, da de i
Allerød deltog i finalestævnet i skoleskak under Dansk Skak Union for 1. 2. og
8. hovedkreds.
De to unge skaktalenter mødte i hver deres aldersgruppe de allerbedste
spillere fra Sjælland, Bornholm, Falster og Lolland.
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- Men styrkemæssigt ligger stævnet helt på højde med
danmarksmesterskabet, så det var derfor en fantastisk præstation som de to
drenge leverede. De to drenge var også med til at vinde det danske
mesterskab for skoleskak hold til Jyderup Kommuneskole for nylig, og
sjællandsmesterskabet blev således en flot fortsættelse af deres flotte
skaksæson, lyder det fra drengenes stolte skoleskakinstruktør, Svend Ellegård
Christensen.
12-årige Simon Seirup og 15-årige Christoffer Ellegård Christensen leverede
også flotte præstationer, da de begge fik en andenplads i deres respektive
aldersgrupper.
Den 12-årige Thomas Fyhn opnåede en sjetteplads, mens et nederlag i sidste
runde sendte 13-årige Simon Ellegård Christensen fra en anden- til en
syvendeplads. Mette Ellegård Christensen, der er ni år, opnåede i sin
alsdersgruppe en niendeplads blandt de 24 deltagere.
Fra Jyderup deltog i alt 11 spillere, som havde kvalificeret sig gennem denne
sæsons stævner.
Holdets yngste spiller, William Ellegård Christensen på tre år, var yngste
deltager ved et Sjællandsmesterskab nogensinde, men trods mange fine
partier kom han dog ikke på scoringstavlen.
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