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Jyderup til Island

I weekenden 18-20. september skulle Jyderup forsvare de danske farver i Island. Jyderup vandt i foråret DM for B-
rækkehold og kvalificerede sig på denne måde til NM for B-rækkehold i Island. Jyderup Kommuneskole repræsenterer 
Danmark ved dette års NM for ”barnelag klassetrin 0. til 6. klasse” på Island eller rettere på de vestmanske øer ude i 
Nordatlanten. Den danske delegation består af 5 spillere: Simon Seirup, Thomas Fyhn, Anders Pedersen, Jonas Nielsen 
og Mette Christensen, samt en forældre til hver af børnene heriblandt holdleder Svend Ellegård Christensen. Turen til 
øerne blev en lang og spændende rejse, for umiddelbart efter landingen i Kefflavik Lufthavn fandt vi ud af, at den 
færge som skulle sejle os ud til øerne ikke kunne sejle pga. hårdt vejr, det vil sige når bølgerne er over 4. meter høje 
- de sejler kun når der er 3 meter høje bølger! Plan B blev så en lang bustur gennem den sydlige del af Island som er 
frodigt med store græs enge med masser af islandske heste og megen højslette. Endelig nåede vi frem til en lille 
flyveplads, hvor vi skulle flyve et 5 eller 10 personers fly ud til øerne, som ligger 16 km ude i havet. Dette blev en 
meget spændende oplevelse og skønt mørket var ved at falde på og al flyvning måtte stoppe lykkedes det at få alle 
med. 
Godt vejr i Danmark betyder dårligt vejr på Island og siden vi kom har det regnet. Efter en flot velkomst og en god nat 
søvn var vi klar til 1. runde som var Finland. 5 af de samme skoler fra sidste år i Finland er med og flere af holdene 
med de samme spillere og da vi har skiftet lidt ud holdet fra sidste år, var det spændende at følge den første 
styrkeprøve. Resultatet blev 2-2 som var fint for os , da det startede skidt med en stor åbningsfadæse af Simon som 
blev knust i kongegambit, men holdet viste moral og kom godt igen og Anders udspillede sin modstander med flere 
smukke kombinationer. som kan glæde enhver skoleskaktræner. Thomas sled en fin sejr hjem også, mens Jonas 
lavede en bommert som kostede et tårn, ellers havde Jonas tre bønder for et tårn hvilket jo var ok.
2. runde var mod sidste års vindere fra Norge, det blev til to åbningsfadæser fra vores spillere og hurtigt var vi bagud 
2-0, men igen gik det godt Joans vandt et flot dobbelt tårnslutspil, mens Thomas stod mere og mere overbevisende, 
men så skete det igen at Thomas' modstander tilbød remis og træneren afslog og pludselig gik Thomas galt i byen 
med sin konge og ned måtte han. Desværre en ærgerligt nederlag på 3-1 og vi er nu sidst i tabellen. Fredag aften bød 
på søpapagøje fangst i byens gader - spændende. 3. runde: I denne runde mødte vi de islandske værter fra Vestman-
øerne. Alle kom godt fra start og det lignede endelig en sejr, men desværre skete det igen, lidt upræcist her og der og 
en efter en tabte vi og holdet inkasserede et æg, apropos søpapegøjer. Værterne her pø øen har været utrolig gæstfrie 
og det var så vores måde at gengælde det på. Tre af de medrejsende forældre tog under denne runde på ridetur på 
islandske heste i et storslået og råt landskab og i dag skinnede solen, så oplevelsen var helt i top.
Da vejret vist sig fra den pæne side blev der arrangeret en bådtur ud til nogle af de omkringliggende øer og det var en 
stor oplevelse med dansk guide og i en grotte hørte vi saxofon. De stejle skråninger på øerne blev brugt af 
svømmefugle til reder og far sørgede for afgræsning og kun 2 procent af de græssende får faldt i vandet og døde der 
gik 600 får på øen.
4.runde:
I denne runde ventede svenskerne og igen kom vi godt fra start. Simon ofrede officer på officer i en kongegambit og 
da den sidste afgørende skak skulle sættes ind blev det det forkerte sted og så gik den ikke længere, Thomas har 
spillet rigtig god skak og vandt i suveræn stil, Anders kunne have vundet på flere måder, men lukkede modstanderen 
ind kampen og tabte. Jonas havde mulighed for at tage et tårn, men så det ikke og tabte til sidst. Det blev til sølle 1 
point og det er bare ikke vores turnering, men maden er god, værterne flinke, spillerforhold i top, så humøret er i top 
skønt sidste pladsen bliver svær at ryste væk.
For at udnytte dagens sidste timer, blev det til en vandretur op på vulkanen som i 1973 var i udbrud og næsten havde 
lukket havnen og begravede 400 huse i lava og aske. Sten på toppen af vulkanen er stadig varme og jo igen en god 
oplevelse.
5. runde:
Sidste runde var et opgør med holdet fra Reykjavik. Det blev til en gyser. Igen stod vi bedst - Anders kunne i 
åbningen vinde en officer men så det ikke og spillede 4 dårlige træk efter hinanden og så var det slut. Simon spillede 
igen kongegambit og stod til en overvældende sejr, men glemte sin baglinje og gik mat, da modstanderen ofrede sin 
Dronning. Thomas vandt dog lidt usikkert denne gang. Nu kom så gyseren, Jonas spillede som sidste mand og alle 
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andre kampe var færdige og det stod klart at hvis Jonas modstander vandt, ville Island/Reykjavik opnå sølv, så der 
blev kæmpet. Slutspillet mundede ud i løber og springer og konge mod konge og Jonas modstander forsøgte i næsten 
1,5 time at sætte Jonas mat og de nærmede sig de 200 træk. Desværre kendte ingen af dem 50 træks reglen om at 
hvis ikke der har været flyttet en bonde er stillingen remis. Alle hold fulgte opgøret da det havde stor betydning for 
medaljeplaceringen. Islandsk TV optog opgøret og indslaget blev sendt i landsdækkende TV kl. 19:20! Til sidst efter en 
kongevandring af dimensioner dømte turneringsdommeren partiet remis. 
Norge vandt med 13,5 p. og Sverige og Vestman Island delte sølv. Danmark sluttede sidst med 5,5 p.
Efter præmieoverrækkelse så vi øen med bus og lokalt museum, lige nu er der lyn med svenskerne!
Se meget mere på skakeyjan.blog.is eller skak.is
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