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weekenden 11-13.maj 2012

Fem ungdoms spillere fra Jyderup Skakklub deltog i Ungdoms DM i skak. 
Stævnet var et kvalifikationsstævne til deltagelse i store udenlandske skak 
events som EM og VM og stævnet blev afholdt i Allerød. Den absolutte elite var 
samlet og i alt deltog 114 skakspillere fra 42 forskellige klubber. Det betød, at 
der var hård modstand og alle Jyderup spillerne måtte kæmpe hårdt for deres 
point. 

Bedst placeret blev 12-årige Mette Ellegård Christensen som fik en 2. plads i 
aldersgruppen piger under 14 (PU14), det blev præmieret med en stor pokal.

På drengesiden gik det bedst for Marcus Jul Nielsen i aldersgruppen under 12 
år (U12), som scorede 4 p. som var langt over hans forventede score.

Fra tabellerne er følgende data:
U-  8: William Ellegaard Christensen, 2 p. 13-14 plc
U-12: Jonas Bürgel Sindal Nielsen, 3½ p. 14-19 plc
U-12: Marcus Juul Nielsen, 4 p. 10-13 plc.
U-12: Gustav Haulrich, 3 p. 20-23 plc
P-14: Mette Ellegaard Christensen, 2 p. 2. plc 

Danmarksmesterskaberne for Ungdom 2012

Dansk Skak Union og Allerød Skakklub har hermed fornøjelsen af at invitere til Ungdoms DM 2012 i Allerød.
Det er femte gang U-DM afholdes og andet år i træk Allerød Skakklub er værter. Turneringen afholdes ligesom sidste 
år på Engholmskolen, der ligger tæt på S-togsstation og bycentrum. Udover skakken vil der være mulighed for boldspil 
og andre aktiviteter på skolen.
Der er mulighed for at overnatte og spise på spillestedet. 
Som noget nyt vil der ved U-DM2012 blive spillet med kortere betænkningstid for de 3 yngste aldersgrupper. På den 
måde er det muligt at afvikle flere kampe og dermed at sikre en mere retfærdig afvikling i de grupper, der har mange 
deltagere. Således spiller alle drenge og piger i U08, U10 og U12 denne gang 7 kampe i stedet for tidligere bare 5 
kampe. Læs mere under punkterne: Tidsplan og Info.
Tilmeldingen foregår her på stævnets hjemmeside. Samtidig med tilmeldingen kan der bestilles overnatning og 
måltider til både juniorer og medrejsende.
Allerød Skakklubs bestyrelse, medlemmer og hjælpsomme forældre vil gøre alt for, at de mange deltagere og deres 
medrejsende forældre og ledere får nogle rigtig gode og spændende dage.
Velkommen til Allerød i Nordsjælland den 11.-13. maj 2012.

Lars Hallgren 13. februar 2012
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Kilde: Svend Ellegård Christensen
Skoleskak instruktør

http://udm2012.skakturnering.dk/div_klub_opl/person_resultatliste_detail.asp?udv_id=45
http://udm2012.skakturnering.dk/div_klub_opl/person_resultatliste_detail.asp?udv_id=87

