Jyderup Skakklub
Holdskak resultater 30.oktober
31. oktober 2011 00:35Af JENS LUNDBERG

Jyderup Skakklub deltog i mesterrækken som nyoprykker mod Næstved 2
i den første udekamp, der blev spillet søndag middag.
Det blev som forventet ingen nem kamp. Da der var afbud på grund af
sygdom lige før kampstart måtte Jyderup afgive bræt 8 på forhånd. Efter
1½ times spilletid tilbød Jens Lundberg remis i en fastlåst stilling, hvilket
Næstved spilleren modtog. Herefter på bræt 6 og 7 vandt Simon Seirup
og Anders Pedersen deres partier efter flot og solidt spil. Kampen bølgede
frem og tilbage og efter 4 timer fik Erling Bruun remis. Claus Jensen og
Simon Ellegård tabte. Nu stod det 3 mod 4 og først efter fem timers spil
lykkedes det første spilleren Svend Ellegård at få sejren i en svær stilling
med overvægt af bønder samt løber mod tårn. Den samlede stilling blev
derfor 4-4 hvilket Jyderup kan være fuldt tilfreds med i debutkampen.
Næste holdkamp er mod Slagelse om 14 dage, hvor Jyderup Skakklub vil
forsøge at konsolidere stillingen yderligere.

arkiv 30-10-2011

Jyderup Skakklub
Holdskak resultater 13.november
13. november 2011 17:57Af JENS LUNDBERG
Jyderup Skakklub deltog i mesterrækken ude mod Slagelse i den anden
holdkamp, der blev spillet søndag middag.
Efter et par timer fik vi tab på bræt 7 og 8, så det var opad bakke.
Herefter fik Jens Lundberg, Christoffer Ellegaard remis på bræt 3 og 4.
Selv om Erling Bruun egentlig stod pænt og med gode chancer, kiksede
det i slutspillet. Nu stod det 4-1 til Slagelse, så kun mirakler kunne redde
os. Svend Ellegaard ofrede en dronning og satte modstanderen mat. Efter
tids kontrol på 40 træk tilbød Simon Ellegaard remis, hvilket blev
modtaget. Sidste spil vandt Claus Jensen i et flot slutspil. Den samlede
stilling med et beskedent nederlag blev derfor 3½ mod 4½, hvilket
Jyderup kan være tilfreds med.
Om 3 uger spilles næste kamp på hjemmebane mod Præstø Skakklub.

arkiv 13-11-2011

Jyderup Skakklub
Holdskak resultater 4.december
05. december 2011 00:22Af JENS LUNDBERG
I 3.runde af mesterrækkens holdturnering løb Jyderup Skakklub ind i en
øretæve af rang, idet holdet kun nåede 1½ point med 6½ til Præstø. Efter
styrken (de forventede score) burde holdet have holdt skansen med 3
points.
Nuvel vi lærer mere af at tabe end at vinde, siges det, så vi må håbe at
næste holdkamp i det nye år vil bringe os fremad.
Det var Claus Jensen, der holdt remis og formanden, Jens Lundberg,
udnyttede lige pludselig en officers gevinst midt i partiet, hvilket Præstø
spilleren ikke rigtig kunne forsvare videre i partiet. Det kunne have gået
lidt anderledes, men koncentrationen svigtede for de øvrige spillere.
Jyderup Skakklub ligger nu på en 6.plads, meget tæt på
nedrykningspladserne 7 og 8. Der er 4 runder tilbage eller 32 partier, så
der er langt op til mange spændende dyster før afslutningen i marts 2012.
Skakklubben er så småt ved at pakke sammen for i år og går på juleferie,
hvor især juniorerne i efteråret har gjort sig positiv bemærket på de
mange stævner, de har deltaget i.

arkiv 4-12-2011

Jyderup Skakklub
Holdskak resultater 15 januar
15. januar 2012 17:55Af JENS LUNDBERG
Jyderup Skakklub spillede på udebane, idet klubben mødte Vordingborg i
mester rækken i 4.runde.
Jyderup måtte se sig besejret med 3-5, men de forventede tal pegede
mere på 4-4. Desværre tabte både 1. og 3. brættet i tårn, løber og
bondeslutspil. Fint at brødrene Simon og Christoffer Christensen vandt
deres partier og vor rutineret spiller, Erling Bruun sørgede for det sidste
points. Kampen var ikke nem, da Jyderup havde 4 reserver med eller 50%
af holdet, så det var på forhånd ikke gode odds. Vigtigt var det at spillerne
hyggede sig med spillede og stemningen var ikke helt modløs.
Næst kamp er om 14 dage, hvor Jyderup møder Sorø hjemme i 5. runde,
hvor der håbes på lidt flere points ellers er der ikke langt til ankerpladsen.

arkiv 15-1-2012

Jyderup Skakklub
Holdskak resultater 29 januar
30. januar 2012 01:11Af JENS LUNDBERG
I søndagens kamp mod Sorø i mesterrækkens runde 5, blev det til 4-4 for
Jyderup Skakklub.
De individuelle scorer blev udført af Svend Ellegård, Erling Bruun og Claus
Jensen med vundne partier. Remis til brødrene Simon og Christoffer
Ellegård. Det kunne dog have blevet til lidt mere, men koncentrationen
svigtede til sidst efter 5 timers spilletid.
Stillingen efter 5.runde er nu den, at Jyderup har 16 points og en samlet
5. plads, men der er ikke langt ned til nedrykkernne på plads 7 og 8. I
marts måned venter de sidste runder mod stærke skaklubber som Haslev
og Maribo, men intet er som bekendt umuligt. Vi vil kæmpe til det sidste
før vi giver os.

arkiv 29-1-2012

Jyderup Skakklub
Holdskak resultater 4.marts
05. marts 2012 00:42Af JENS LUNDBERG
I søndagens kamp mod Haslev i mesterrækkens runde 6, blev det til 4-4 for Jyderup
Skakklub.
De individuelle scorer blev udført af Svend Ellegård, Christoffer Ellegård og Claus Jensen
med vundne partier. Remis til Erling Bruun og Jens Lundberg.
Stillingen efter 6.runde er nu den, at Jyderup har 20 points og en samlet 6. plads, men der er
ikke langt ned til nedrykkernne på plads 7 og 8. Om 14 dage skal holdet møde Maribo
Skakklub i sidste runde i Næstved. Her afgøres det om holdet kan klare endnu en sæson i
mesterrækken.

I den kommende weekend 10 og 11.marts er Jyderup Skakklub vært ved Pige DM 2012, der
foregår på Jyderup Skole.

arkiv 4-3-2012

Jyderup Skakklub
Jyderup Skakklub har spillet sin sidste holdkamp i mesterrækken
Holdkamp resultat fra den 18.marts
Skakklubben deltog i 7.runde for mesterrækken i Næstved, hvor holdet spillede mod
Maribo. Det var et fællesstævne for alle i rækken med 64 spillere. Det blev en svær
opgave. I forhold til styrke efter de forventede score burde holdet score 3 points. Det
lykkedes faktisk at få disse points. Desværre viste det sig senere, at Jyderup må rykke
ned i A rækken sammen med Vordingborg. Jyderup havde nøjagtig samme points antal
som Sorø, hvor begge klubber havde 23 points. Sorø havde flere match points som
afgjorde sagen til deres fordel.

De individuelle score blev Simon Ellegård, Erling Brun med sejre. Remis til Svend
Ellegård og Jens Lundberg. Topscoren for holdet fik Svend med 4½ ud af 7.
Vi må erkende, at skakholdet ikke er stærkt nok i bunden, hvor bræt 7 og 8 kun fik
scoret 2 points i de syv kampe. Håber alligevel at kampene har været gode for spillerne
og givet erfaring til næste sæsons holdkampe.
Jyderup Skakklub er således ved at afslutte sæsonen, men har stadig trænings pas både
i marts og april måned. Der sluttes af med generalforsamlingen den 25.april 2012.

Kilde: Jens Lundberg, nordvestnyt.dk 19-3-2012

