Velbesøgt Sommer emt
Med 33 deltagere blev dette års Sommer emt en af de bedst besøgte
i nyere tid også hvad angår klubbens egne spillere.
Claus Nørregaard var langt om længe deltager i den øverste gruppe
og var meget tæt på at nå sin forventede score i en ret stærk
gruppe.
Leo Christiansen spillede en god turnering i Basis 1, men de 4
point var desværre kun nok til 2. pladsen men med en flot
ratingfremgang.
I basis 2 havde vi hele 3 deltagere. Eigil Asanta skuffede lidt
mens både Kai Washeim og Knud Poulsen imponerede begge med 4
point. Kai leverede stabilt positionelt spil mens Knud spillede
til tider lidt for vildt angrebsspil. Det blev remis i den
indbyrdes og derudover afgav de hver yderligere en halv.
Per Lysholm fik flotte 3 point i basis 3 og en fin ratingfremgang
så han kom tæt på 1500. Jeg tror Per kan få mere ud af sit spil
med et andet åbningsvalg end b4. Spændende var det for Per som
startede med at sige at han skulle møde 5 modstandere han aldrig
havde spillet mod før.
Verner Sørensen scorede med en god indsats uden tab 3½ point som
rakte til en 2. præmie i Basis 4. Evert, Børge, Bent P. og Jan
Riis var i samme gruppe en Monrad med 9 spillere men de gjorde
ikke så meget væsen af sig.
Som sædvanlig var der spillere med lang vejs fra Eigil havde Per
Barndorff, Ishøj og Torben Larsen, Odense boende mens Erik Hjorth,
Viborg tog turen frem og tilbage daglig.
Det kunne være en god ide at vi kunne annoncere med at vi kan
henvise til kro, Bed and Breakfast eller Camping og gøre opmærksom
på Aarhus kulturby i 2017 og Djurslands fortræffeligheder. Det
kunne måske give en ekstra tilgang af tilrejsende spillere.
Traditionelt har vi gennem alle de år hvor vi har afviklet
turneringen over en uge altid haft deltagere der kommer langvejs
fra.
Det er rart at se at flere spillere kommer igen år efter år og at
mange af de deltagende er spillere der har spillet hos i korte

eller længerevarende perioder. I år havde vi Rasmus Nielsen,
Dennis Hemdorff, Søren Graugaard og Erik Hjorth som alle har
spillet hos os, det var hyggeligt at få en snak med dem igen.
Fint ville det være hvis vi kunne få deltagerantallet til at være
mellem 35 og 50 år efter år.
Willy Møller Nielsen

