Referat fra hurtigskakturneringen juni 2016
Fornøjelig afslutning på sæsonen
Sidste turnering i denne sæson er afsluttet. Igen en fin tilslutning i det 20 af vores medlemmer
deltog.
Som sædvanlig var det en hurtigskak turnering, men som noget nyt spillede vi med hhv. bonustid
og delay i hver anden runde. Det havde ingen indflydelse på partierne, men de fleste prøvede at
stille uret og det er rigtig godt at blive fortrolig med den detalje. At Jan Riis og Simon i de sidste 3
runder sikrede at alle ure var indstillet rigtigt, siger vi tak for.
Deltagerne var inddelt i 3 præmiegrupper, men spillede i en stor Monradgruppe.
Efter den første aften havde 2 spillere maximum 3 point. Begge fra de formodede favoritter, nemlig
Claus Nørregaard og Kai Washeim. Eneste spiller der var lige i hælene var en tredje favorit Per
Kjærulf-Møller med 2½ point.
I såvel præmiegruppe B som C var alt uklart.
På den sidste spilleaften skete der ting og sager.
I gruppe C blev det et kapløb mellem Simon, Magnus og Kristoffer.
De lå meget tæt, men da Simon tabte til Frederik, skulle han have hjælp for at vinde gruppen og det
fik han ikke, i det Magnus på flot vis vandt over Frederik, som derved lige akkurat ikke kunne
indhente ”favoritdræberen” i gruppe B. Magnus var glad for sin sejr, men da han så skulle møde
klubmesteren i sidste runde, måtte Magnus ned i den kamp. Dette udnyttede Kristoffer til at spurte
forbi med sejr i sidste runde, hvor eleven vandt over sin læremester. Eigil testede om Kristoffer
havde hørt efter og forstået tingede. Det havde han, og så var præmien i hus til Kristoffer.
Favoritdræberen ødelagde spændingen om hvem der ville lave flest point i gruppe B.
Vores ikke helt purunge favoritdræber Carsten Bentsen viste, hvordan man vinder et slutspil med
bedre bondestilling mod Per Kjærulf-Møller. Som sådan lyder det ok, da Carsten er en habil
skakspiller, men når så officersstillingen var at Carsten havde 1 tårn og Per 1 dronning, ja, så forstår
man godt at Per aldrig scorede flere point i den turnering, efter en så træls start på aftenen. Dernæst
skulle Carsten møde klubmester Claus. Stille og roligt fik Claus en pænt fordelagtig stilling, men så
startede favoritdræberen sit ”slå til” gear. Et lille officersoffer, som Claus ikke bekymrede sig om
og bum, så satte Carsten mat. Dermed kunne Carsten ikke indhentes og ville vinde B gruppen.
I A gruppen faldt Per helt ud og Claus havde udover nederlaget til Carsten været heldig at få remis
med Kai, så med lutter sejre til Bent-Ole Pedersen og Christian Jensen, så skulle de afgørende
kampe i sidste runde stå mellem Bent-Ole mod Kai og Carsten mod Christian.
Det lykkedes for både Bent-Ole og Christian at vinde, så de 2 skulle have de 2 præmier, men det var
nødvendigt at lave korrektionsberegning for at finde vinderen.
Christian havde en smule bedre korrektion (16 mod 15).
Så det samlede resultat blev:
Nr. 1 Christian Jensen
Nr. 2 Bent-Ole Pedersen

5 point korrektion 16
5 point korrektion 15

Bedste gruppe B
Carsten Bentsen

4 point

Bedste gruppe C
Kristoffer Kortsen

3½ point

Der var mange sjove afgørelser og overraskelser. F.eks. tabte Per Lysholm på tid, hvilket nok ikke
er så usædvanligt, men at Per så i runden efter vandt på tid, havde ingen nok kunnet forudse.
Ligeledes kunne en af sidste års præmietagere konstatere, at selvom man ikke har mange års
erfaring, så kan det fint lade sig gøre at stabilisere resultaterne, det er straks sværere at score point i
alle partier. At gøre netop dette lykkedes for Bent-Ole og Christian og alle på nær 1 meget stabil
spiller smagte sejrens sødme.
Christian Jensen

