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Skoleskakken er skudt godt i gang 

27. september 2011 23:52 Af JENS LUNDBERG 

 
Medaljer til 5 ud af 10 Jyderup spillere  
Lørdag den 24. September tog 10 af skoleskakspillerne fra Jyderup til 
Haslev for at deltage i sæsonens første juniorgrandprixstævne (forkortet 
JGP). Der har de senere år været en tendens til at især de ældre 
skoleskakbørn undlod at deltage i JGP, da de fik for lidt modstand. 
Endvidere har nybegyndere, der startede senere end 7-årsalderen været 
oppe mod alt for stor modstand, da børnene har været aldersopdelt. 
 
Svend Ellegård Christensen, skoleskakinstruktør i Jyderup Skoleskak og 
Ziska Seirup, der er engageret i både Gislinge og Jyderup skoleskak har 
derfor udarbejdet et koncept, der ligger til grund for dette års JGP, der 
blandt andet indbefatter en rating af børnene, der gør, at børnene i højere 
grad kommer til at spille mod jævnbyrdige. 
 
 
Til JGP i lørdags var børnene inddelt i 3 grupper, hvor de ældste var 
sammen med de formodet dygtigste i gruppe 1, de mellemste var samlet i 
gruppe 2 og de yngste og nybegynderne var samlet i gruppe 3. 
 
I gruppe 1 opnåede Jyderup-spilleren Jonas B. S. Nielsen en 
bronzemedalje, som han var godt tilfreds med, idet han spillede mod en 
del, der var ældre end sine egne 11 år. Længere strå trak Bjarke Hautop 
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Kristensen, Mærskklubben, Sorø, der fik sølv og Troels Bækgård 
Andersen, Roskilde, der efter “sudden death”-omkamp mod Bjarke 
opnåede sæsonens første guldmedalje. 
 
Ud af Gruppe 2s syv spillere var de fem fra Jyderup. Derfor var det 
naturligt, at medaljetagerne skulle findes blandt netop Jyderupspillerne. 
6-årige William Ellegård Christensen opnåede blandt op til 5 år ældre 
spillere en meget flot sølvmedalje, mens de 11-årige klassekammerater 
Sarah B. S. Nielsen og Katrine Fyhn tog sig af henholdsvis guld- og 
bronzemedalje. 
 
Den yngste gruppe, der bestod af spillere fra 7-9 år fik endnu en 
Jyderupspiller øverst på podiet. Daniel Nybo skubbede de to Sorøspillere 
Hector Thomsen og William Carlsen ned på henholdsvis sølv- og 
bronzepladsen og indkasserer derfor en del rating, som formodentlig 
sender ham op i en dygtigere gruppe til næste stævne, der finder sted i 
Gislinge den 8. oktober. 
 
I gruppe 3 blev det i øvrigt til personlig triumf for den 7-årige Lucas B. S. 
Nielsen, der trods ihærdig indsats til skoleskaktræning hos Svend Ellegård 
igennem 2 år endnu ikke havde formået at vinde et skakparti i en 
turnering før. Imidlertid lykkedes dette hele to gange i Haslev, og med to 
remiser oveni, opnåede han samlet 3 points, der gav ham en delt 
fjerdeplads ud af syv spillere.  
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Billeder fra turneringen 
 
 

 
Der bliver trænet imens der bliver kæmpet i begyndergruppen 
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7-årige Lucas B. S. Nielsen (th) (mod Wun Kongphong fra Haslev) holder godt øje med tiden. Hver 
spiller har 20 minutter. Dette parti er i øvrigt det første parti, han  vinder i en JGP-turnering 
 
 
 
 

 
Jonas B. S. Nielsen får gode råd af skoleskakinstruktør Svend Ellegaard Christensen inden næste svære 
parti 
 
. 
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Anders Pedersen fra Jyderup (th.) tænker sig godt om inden næste træk 
 
 
 

 
I frokostpausen kan Jyderupspillerne lige nå et parti babyskak 
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Babyskak i Jyderuplejren 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jyderup gjorde rent bord i gruppe 2. Fra venstre er det bronzevinder Katrine R. Fyhn, guldvinder Sarah 
B. S. Nielsen og sølvvinder William Ellegård Christensen 
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Jonas B. S. Nielsen (tv) er godt tilfreds med sin bronzemedalje 
 
 

 
 


