Jyderup Skakklub
Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.
Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved
Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men Svend indvilgede i at spille som
reserve på 1.brættet. Formanden havde forsøgt optræning, men kunne ikke rigtig samle sig og
være koncentreret nok til holdkampen. Tak til Svend!
Vi stillede op med Svend, Erling, Claus og Jonas. Erling og Jonas med hvide brikker. Efter en
halv snes træk så det nu ikke alt for godt ud for Jyderup spillerne, men jeg vurderede, at
remis burde kunne opnås i stillingerne.
Jonas kæmpede, men bondekæderne var for solide til gennembrud. Der blev forsøgt med
angreb i h-linjen, men forgæves. Slagelse spilleren fortalte højtlydt, at det var remis. Den
slags ytringer må man vist ikke i skak. På tavlen halv til hvert hold.
Claus fik ordnet stillingen således at han vandt en bonde. Byttede stille og roligt alle officerer
af, så kun konger og bønder var tilbage. Sort kom i træktvang og Claus kunne ordne endnu en
bonde. Slagelse spilleren opgav, da det så sort ud.
Hurra, nu havde vi 1½ mod ½.
Erling brugte meget tid i direkte kongeangreb. Der var mange muligheder og offer varianter at
studere, men intet så direkte ud til at vinde. Efterhånden, da Erling kun havde 6-7 minutter
tilbage af de 2 timer, begyndte det at lysne, da Erling kunne befæste C-linjen med tårn. En
springer som medhjælp ordnede sagen. Slagelse spilleren måtte opgive, da det kostede mindst
en dronning for at holde sammen på stumperne. Nu flyttede stillingen til 2½ - ½.
Svend, der sad tilbage, kæmpede længe. Han havde rokeret langt og der var angreb mod
hinandens kongestilling fra begge sider. Spørgsmålet var, hvem der kom først. Svend stod
bedre og bedre, havde springeren mod løber, samt begge havde tårne og dronninger. Slagelse
spilleren lavede en fejl med dronningen og han tabte sin løber promte på manøvren. Her var
det faktisk forbi, men der blev kæmpet videre til kl. 22.45, hvor Svend blev lykønsket med
sejren.
Total blev derfor 3½ - ½. I B2 tabellen fører Jyderup Skakklub suverænt med 11 points og 6
kamppoints, men der er stadig 4 holdkampe tilbage før målstregen krydses.
Der blev ønsket god jul og godt nytår, hvorefter alle forlod lokalet i god ro og orden. Tak til
Jette for forplejningen.
Med gode julehilsner fra kamplederen Jens Lundberg

Jyderup Skakklub
Holdkampen: B2 rækken, 5.runde, hjemmekamp mod Korsør 2.
Tirsdag, den 27.januar mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen,
Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold. Jens på 1.bræt, Erling 2.bræt, Claus 3.bræt og
Jonas på 4.bræt. Kampleder Erling og holdleder undertegnede.
Sidste gang i januar, hvor formanden ikke var til stede på grund af ophold på Filippinerne
vandt holdet ude med 4-0 i fjerde runde. Super!
Jonas sejr i 5.runde fik jeg ikke set så meget på, idet jeg var travlt engageret med mit eget
parti. Det var rart med en sejr, rimelig tidlig, tak for det! Jonas har nu 4½ point efter 5 kampe
og er topscorer på holdet. Lidt senere fik Claus hevet en remis i land mod en stærk Korsør
spiller, der i forvejen havde vundet alle sine partier i holdkampene. Formanden fik lavet en
unøjagtighed efter ellers en god stilling med en merbonde. Skulle have lyttet til min gamle
læremester, der har fortalt, at man bytter officerer af når man står bedst. Mente der var noget
med bevarelse af springeren og dronningen. Ak, ja. Det løb ud i en remis, da modstanderens
springer også var giftig. Nu havde vi 2-1 i stillingen og håb på at Erling kunne føre sin stilling
hjem. Det så lovende ud, men tidspresset gnavede og der skulle ikke mange fingerfejl til at
stillingen kunne tabes. Heldigvis klarede Erling ærterne og vi vandt således holdkampen med 3
point over 1 points.
Efter 5.runde fører vi klart med 18 ud af 20 points, som er mere end godkendt. Vi mangler nu
de stærke folk fra Dianalund 2 og Korsør 1 hold, men er sikker på at Jyderup nok skal klare
opgaven. Måske skal vi have spænding på i næste og sidste runde. Næste kamp er også
hjemmekamp, tirsdag den 3.marts. Den sidste i Dianalund den 18.marts.
Vi forlod lokalet kl. 23.30 efter oprydning. Erling hjalp mig med at låse bommen til skolen. Tak
til Jette for kaffen og Sara for kagerne.
Med gode vinter/ forårs hilsner fra Jens Lundberg

Jyderup Skakklub
Holdkampen: B2 rækken, 6.runde, hjemmekamp mod Dianalund 2.
Tirsdag, den 3.marts mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup
Afdeling, B fløjen. Claus hjalp med at få låst bommen op, så formanden kunne køre ind til Bfløjen, tak for det!
Vi var fuldt hold. Jens på 1.bræt, Erling 2.bræt, Claus 3.bræt og Jonas på 4.bræt. Kampleder
Erling og holdleder undertegnede. Sidste gang i januar gik det jo godt og vi håbede på en
gentagelse!
Desværre havde vort hold en rigtig off-day (bortset fra formanden, der følte sig heldig). Jens
kom ud i en meget vanskelig situation med mat trusler mod 2 løbere og dronning. Ikke meget
at gøre. Forsvaret var væk og placeret strategisk forkert. Der var mat i 2 træk. Uheldigvis for
Dianalund spilleren blev den hvide løber trukket for hurtigt, i stedet for ventetræk med
dronningen. Bang og dronningen var tabt og hvid opgav. Et points til Jyderup på tavlen!
Herefter gik det slag i slag. Jonas tabte mod direkte kongeangreb, men der blev kæmpet til
sidste brik. Claus havde stille tårnene forkert op, tabte en bonde. Herefter byttede
modstanderen stille og roligt brikkerne af og vandt slutspillet på merbonden. Erling havde ofret
officerer på at få hul på sorts kongestilling. Det løb desværre ud i sandet. Til sidst et tidsnød
drama, hvor Erling tabte på tid. Samlet velfortjent resultat i Dianalunds favør 1-3.
Altså, vi må sande at det ikke altid er lige let at spille skak.
Efter 6.runde ligger vi dog stadig i spidsen i B2 rækken med 19 point. Nærmeste forfølger er
Korsør 1 med 17 points. For at vinde rækken skal vi mindst have 1½ points på tavlen i sidste
runde den 18.marts i Dianalund (fællesstævne) hvor vi skal spille mod netop Korsør 1. Det
bliver sikkert også en udfordring. Holdet er klar med Svend, Erling, Claus og Jonas ved
brætterne. Efter 6.runde er Jonas topscorer for holdet med 4½ points.
Vi forlod lokalet kl. 23.30 efter oprydning. Erling hjalp mig med at låse bommen til skolen. Tak
til Jette for kaffen og kagerne.
Med gode forårs hilsner fra Jens Lundberg.

Jyderup Skakklub
Holdkampen: B2 rækken, 7.runde, udekamp i Dianalund mod Korsør 1.
Onsdag, den 18.marts mødtes vi ved skakbrætterne i Dianalund Skakklub, der arrangerede
sidste runde i holdturneringens B2 række.
I formandens fravær stillede vi op med Svend Ellegaard på førstebræt. Erling 2.bræt, Claus på
2.bræt og Jonas på 4.brættet. Sidste gang havde vi jo en rigtig off-day mod Dianalund 2 og
det måtte bare ikke ske igen. Vi skulle have mindst 1½ points med hjem for at kunne vinde
rækken!
Heldigvis artede resultatet sig i Jyderup Skakklubs favør, så vi vandt opgøret med 2½ points
over 1½ points. De individuelle scorer: Svend 1 p, Erling 1 p og Claus ½ p. Hurra og dermed
sikrede vi os førstepladsen, æren og oprykningen til A rækken i næste sæson.
Slutstillingen i B2 rækken blev BP 21½ og MP 12. Nærmeste forfølger blev Korsør 1 med BP
18½ og MP 11.
Topscorer for holdet blev Erling med 5 pts.
I alt: Svend 4 pts (4 kampe). Simon 1 pts (1 kamp). Jens 2½ (3 kampe). Erling 5 (6 kampe).
Claus 4½ (7 kampe) og Jonas 4½ (7 kampe). Superfine resultater!
Jens Lundberg

Den stolte formand for Jyderup Skakklub åbner lige en flaske ”skum”

