
Jyderup Skakklub 

Oprettet den 10-11-2015 

Resultater i 2 runde mellem Jyderup 1 og Skovbo 2 

Bræt Hjemme Rating Elo Ude Rating Elo Resultat We We Elo 

1 Jonas Bürgel Sindal Nielsen 1557 1681 Kim Madsen 1314 1513 1 - 0 0,8 - 0,2 0,72 - 0,28 

2 Marcus Juul Nielsen 1235 1508 Rasmus Møller 1244 0 0 - 1 0,49 - 0,51  

3 William Ellegaard Christensen 1249 1390 Fritz Hansen 1169 0 ½ - ½ 0,61 - 0,39  

4 Lucas Bürgel Sindal Nielsen 1000 0 Thomas Have 1132 0 0 - 1 0,32 - 0,68  

       1½ - 2½ 2,22 - 1,78 0,72 - 0,28 

 

2.kamp i C2 rækken den 10.november 2015 måtte Jyderup inkassere et knebent nederlag. Efter en lille halv time måtte Lucas lægge 
kongen. Han havde ellers en udmærket stilling nogle træk før og kunne have ofret et tårn og sætte mat. Det ser han sikkert næste gang. 
På de øvrige brætter så det nu ikke for lyst ud. William havde en kvalitet, men så ikke en kombination, så han var bagud med en officer. 
Efter dronning afbytning så det ud til at Skovbo spilleren kunne køre den hjem. Han satte et matnet op, men William gik ikke i fælden. I 
stedet kunne Williams tårn slå en springer, som dækkede en løber. Derfor nu fuldstændig udligning. William havde en merbonde, men den 
kunne ikke holdes. I stedet enedes de om remis. Fint, nu har vi da point på tavlen. Bræt 1 og 2 blev der kæmpet med koncentration. 
Marcus tabte en løber via en svær kombination. Der var både dronninger, tårne samt en inaktiv sort springer. Efterhånden kom den også i 
spil. I tidnøden tabte Marcus partiet. Her skal der altså spilles hurtigere, Marcus. Skovbo spilleren havde dog kontrol og forhindrede den 
evt. matsætning effektivt. Nu stod det 2½ til Skovbo og ½ til os. Jonas på bræt 1 havde et spændende parti med offer kombinationer. 
Skovbo spilleren havde ellers tidligere snuppet et tårn med springeren, men den kunne ikke helt komme tilbage, da Jonas havde angreb på 
den hvide konge. Jonas havde brugt over 1 time på de første 10 træk og måtte trække hurtigere, så han nåede ikke at beregne alle 
muligheder. Det sluttede med at Jonas havde tårn og løber mod 2 tårne. Til gengæld havde Jonas 3 bønder mere og de 2 var forbundne.  
Skovbo spilleren kunne have doblet tårnene og drillet Jonas, men det skete ikke. Efter afbytning af tårne og løber, måtte hvid give fortabt. 
Hurra, så kom der endnu et point i posen.  

Efter 2 runde ligger Ringsted som nr. 1 med 6 ½ point. Jyderup har en foreløbig 2.plads med 3½ point. Skovbo og Holbæk på delt 3.plads 
begge med 3 points. Glæder os til næste kamp udekamp mod Ringsted om 14 dage. 

Noter af Jens Lundberg, kampleder (skakdommer). 

 

 



Jyderup Skakklub 

Oprettet den 10-11-2015 

Resultater i 1 runde mellem Jyderup 1 og Holbæk 4  

Bræt Hjemme Rating Elo Ude Rating Elo Resultat We We Elo 

1 Jonas Bürgel Sindal Nielsen 1557 1699 Fritz Stoltze Mikkelsen 1531 1733 0 - 1 0,54 - 0,46 0,45 - 0,55 

2 Marcus Juul Nielsen 1235 1480 Slobodan Radovic 1512 1625 1 - 0 0,17 - 0,83 0,31 - 0,69 

3 William Ellegaard Christensen 1249 1329 Gudmund Rasmussen 1437 1650 1 - 0 0,26 - 0,74 0,13 - 0,87 

4 Lucas Bürgel Sindal Nielsen 1000 0 Jan Roldhave 1300 1514 0 - 1 0,15 - 0,85  

       2 - 2 1,12 - 2,88 0,89 - 2,11 
 
Første kamp i C2 rækken den 27.oktober 2015 endte flot til Jyderup med uafgjort 2-2.  Vores unge knægte gik stålsat til sagen med stor 
energi og ind i mellem flotte og velovervejede træk. Efter de forventede score burde vi blot have fået et point i posen. Men det gik 
anderledes. 
Svend og undertegnede mødte kl. 18.30 for at vælge lokale og sætte materiel op. Lidt senere kom Jette med kaffe, lidt mundgodt, 
sodavand og kildevand. Fint at der er så god en forplejning. Holbæk kom en smule for sent, idet vi måtte starte urene kl. 19,05. Skulle 
helst være ude af lokalerne igen kl. 22. Med 3 timers samlet betænkningstid burde det kunne nås.  
Første resultat indløb efter en god times tid. Desværre kunne Lucas ikke holde skansen og blev sat mat. Bedre held næste kamp.  Hans 
storebroder Jonas kiksede et par bønder, som desværre var nok til at Holbæk spilleren spillede den hjem efter afbytning af officererne. 
Altså nu 0-2 i Holbæk favør. Marcus havde en fuldkommen lige stilling, men tog chancen. Skabte sig et bondeovertal i centrum, men sort 
havde en fribonde midt på. Holbæk spilleren pønsede på også at skabe sig en randbonde, hvor den hvide konge ikke kunne nå dem begge. 
Marcus kom dog først ned og fik ny dronning efter bondeforvandlingen, men sort i næste træk ofrede sin randbonde til kongen og dernæst 
forvandlede sin centrumsbonde til dronning med skak. Herefter et par skakker hvor den hvide konge fandt en plads hvor der ikke kunne 
skakkes længere. Den sorte konge slog en bonde, hvorefter Marcus simpelt kunne bytte dronningen af. Herefter var der endnu en hvid 
fribonde, hvor den sorte konge ikke kunne forhindre endnu en bondeforvandling til ny dronning. Stillingen var nu 1-2. Tilbage var Williams 
kamp på 3.brættet. Han stod egentlig godt, men tidnøden var ved at indtræffe. En meget svær kombination drillede og William var bag ud 
med en officer. Gudmund havde således tårn og 2 springere, hvor William havde sit tårn og hvide løber i behold. Der lurede stadig en mat 
på baglinjen for Holbæk spilleren, der skulle passes på. Gudmund valgte at sætte mat, men der var lige en smutvej for William. Nu måtte 
der gøres noget. Springerne lod han stå og flyttede sit tårn på baglinjen for at forhindre matten. Nu var der under 5 minutter til hver.  
Gudmund fik flyttet sit tårn fra baglinjen, hvorefter William ikke var sen til at flytte sit tårn og sige ”skakmat”. Lidt heldigt, men ”never give 
up” må være et godt slogan. Resultat sedlen blev udfyldt og materielt blev sat i depot. Alarmen gik i gang allerede 21.55. En lærer kom og 
satte grønt lys til os, så vi kunne komme ud af B-fløjens bag udgang. Han sagde vi skulle have en ”brik”? Det var lidt mærkeligt, da vi 
havde fået lov at være i lokalet faktisk til kl. 22.30 af pedellen.   
Det samme hold vil være på plads til næste hjemmekamp tirsdag den 10.november mod Skovbo. Alt at vinde, intet at tabe. 
Noter af Jens Lundberg, kampleder (skakdommer). 


