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Fire-årig deltog i sit første DM
03. december 2009 14:17 Af JAKOB ERHARDT PEDERSEN 

William Ellegaard Christensen har deltaget i sit livs første DM i skoleskak. En 25. plads blev det til, 
og altså ingen medaljer. Men det kommer nok - drengen er blot fire år, og han stillede op i en 
aldersklasse, der går helt op til otte år. Samme aldersklasse, som han for nogle uger siden blev 
kredsmester i. 
Foto: Lone Ellegaard Christensen 

JYDERUP

Den 14-årige Jyderup-spiller Simon Ellegaard Christensen vandt en flot bronzemedalje i sin 
aldersgruppe ved DM i skoleskak. Et af hans søskende, den blot fire-årige William Ellegaard 
Christensen, fik ved samme lejlighed sin debut som deltager i et danmarksmesterskab. 
Ved det netop overståede individuelle danmarksmesterskab i skoleskak på Abildgårdskolen i 
Odense lykkedes det for den 14-årige Jyderup-spiller Simon Ellegaard Christensen at blive nummer 
tre i sin aldersgruppe.

Simon Ellegaard Christensen opnåede 5,5 point af 8,0 mulige. Placeringen som nummer tre giver 
ham en teoretisk mulighed for deltagelse ved NM i Sverige til februar, men det forudsætter dog, at 
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en af de to bedste melder fra.

Som om bronzemedaljen ikke kunne være nok, sluttede Simon Ellegaard Christensen helt i top, da 
han lørdag aften vandt danmarksmesterskabet i lyn-skak. 

Fire-årige William debuterede som DM-spiller
Den 14-årige Jyderup-drengs fine resultater var nu ikke den eneste måde, hvorved familien 
Ellegaard Christensen gjorde sig bemærket ved stævnet i Odense.

Blandt de godt 180 unge skoleskakspillere var nemlig også en af bronzevinderens yngre brødre, 
William Ellegaard Christensen, der med sine blot fire år var yngste deltager i 
danmarksmesterskabet.

William Ellegaard Christensen havde kvalificeret sig til DM, da han for få uger siden blev 
kredsmester i aldersklassen, der går helt op til otte år.

Den fire-årige Jyderup-spiller opnåede 3,0 point af 9,0 mulige, hvilket betød, at han endte som 
nummer 25 i sin aldersgruppe. Stævnets yngste fik altså ikke nogen medalje, men man kan jo så 
sige, at han - om nogen - har tiden for sig.

En pokal for en 10. plads var der derimod til den 11-årige Jyderup-dreng Anders Pedersen, der 
opnåede 4,5 point af 8,0 mulige.

Og yderligere et flot Jyderup-resultat blev sikret af Gustav Haulrich, der spillede sig til 
tredjepladsen i lyn-skakken i sin aldersgruppe - gruppen, der går til og med otte år.

Skoleskakinstruktør Svend Ellegaard Christensen meddeler, at Jyderup-spillerne skal i aktion igen 
lørdag den 5. december, når det lokale Grand Prix Skoleskak-stævne afvikles på Jyderup 
Kommuneskole. Ved den lejlighed skal vil der blandt andet være opmærksomhed på den ni-årige 
Jonas Bürgel Sindal Nielsen, som skal forsøge at vinde sit fjerde mesterskab på stribe af fire 
mulige. 
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