Spændende afslutning på Femmeren Syddjurs 2016
Der kunne ske en masse i de 4 grupper i sidste runde så spændingen
var intakt på den sidste dag.
I basis 1 havde Willy spillet forud mod Carsten som havde afbud, og
dermed var presset lagt på Per og Allan. Willy havde nu 3½ point og
Per skulle vinde over Jørgen for at komme på samme score og få del
i præmierne. Per bommede frygteligt i en hel lige stilling i
slutspillet satte han et tårn direkte i slag. Jørgen må have en
eller anden lucky gen for i Forårsturneringen var det Willy der
lavede en endnu større buk i slutspillet som forvandlede en god
stilling til tab.
Allan kunne med sejr over Christian komme på 4 og dermed vinde
gruppen, men Christian fik med hvid oparbejdet en god stilling og
trods tidspres førte han det smukt til sejr.
Dermed sluttede det med 1. Willy 3½ p. og 2. Allan 3 p. i basis 1.
Også basis 2 havde drama med Eigil på 3 p. og Henrik og Bent-Ole
begge på 2½ p. før sidste runde.
Bent-Ole fik godt spil mod Eigil og Henrik det samme mod Per.
Det betød sejr til Henrik og Bent-Ole som med 3½ p. delte de 2
præmier.
I basis 3 havde Frederik taget front inden sidste runde, og med
remis mod Evert i sidste runde gav 4 point en sikker 1. plads og en
ny pæn ratingfremgang.
Niels spillede remis mod Claus og Bent vandt over Verner og så
sluttede 3 spillere på 2½ p. nemlig Bent, Evert og Niels og de
måtte dele 2. præmien.
Basis 4 var en Monradgruppe med 8 spillere og 3 præmier. De gode
juniorer Elias, Magnus og Kristoffer leverede nogle gode
enkeltresultater men gjorde ellers ikke meget væsen af sig og det
betød at Jens Jørgen nåede 4½ p. på førstepladsen.
Børge og Sten sluttede begge på 3 p. og da det var en Monradgruppe
blev der regnet korrektion og her sluttede Børge bedst og vandt 2.
præmien mens Sten blev henvist til 3. præmien.
Enkeltresultater kan ses i turneringsskemaerne.
26 deltagere, heraf 5 fra andre klubber, var egentlig pænt, men der
ville nok være noget større deltagelse udefra hvis vi kunne spille
en anden aften i ugen, men igen så passer mandag måske vore egne
lidt bedre.
Næste koordinerede turnering i klubben er Syddjurs Sommer emt 2016
i uge 30 – husk tilmelding.
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