Spændende afslutning på klubmesterskabet

19. marts 2019
Afslutningen på årets klubmesterskab blev den mest spændende i den tid, som jeg har været i klubben, og
det er nu over 30 år. Før 10. og sidste runde var stillingen:
1. Palle Henriksen
5½ point
2. Svend Hartling
5 point
3. Jesper Kristiansen
4½ point
Arne Bjørn Jørgensen 4½ point
Alle 4 kunne med passende resultater nå at blive klubmester. Palle havde sort mod Morten Poulsen, og det
startede meget fredeligt, men i træk 10 lægger Palle op til en dronningafbytning. Morten har imidlertid et
fantastisk mellemtræk, der straks ville vinde partiet, men ingen af spillerne ser det, og trækket efter bliver
der taget remis på Palles forslag. Dermed kom Palle op på 6 point, så både Jesper og jeg var dermed ude af
kampen om klubmesterskabet. Kun Svend kunne indhente Palle, hvis han selv vandt over Jesper, og jeg
vandt over Michael.
Svend havde hvid mod Jesper, der spillede sit elskede Chigorin-forsvar, som han vandt over mig med. Svend
kom bedst fra åbningen, men Jesper holdt balancen og omkring træk 30 får han udlignet. Nogle træk
senere får Jesper en lille fordel, men frem til træk 45 er stillingen igen helt lige. Svend opstiller imidlertid en
snedig fælde, som Jesper hopper i, og så er partiet pludselig vundet for Svend i få træk. Dermed nåede
Svend også op på 6 point, men han havde dårligere korrektion end Palle, men mindre at jeg vandt.
Jeg havde hvid mod Michael Marshall, og vi kom ud i en bogoindisk åbning. Jeg fik presset hans b8 springer
tilbage på udgangsfeltet, og han havde store problemer med sin udvikling af dronningefløjen. Flere gange
havde jeg mulighed for en bondegevinst ved at udnytte hans svage baglinje, men i stedet endte det efter
træk 40 i et rent dronningeslutspil med en lille fordel til mig. I træk 41. valgte Michael et aktivt bondetræk,
men jeg fik spillet præcist, og så gik Michaels fremskudte bonde tabt, og efter lidt fjumren rundt med min
dronning, så fandt jeg den afgørende plan, som vandt partiet.
Dermed blev slutstillingen:
1-2. Palle Henriksen og Svend Hartling 6
3
Arne Bjørn Jørgensen 5½
4 Jesper Kristiansen
4½
5 Michael Marshall
4
6 Morten Poulsen
4
Palle og Svend har præcis samme korrektion i både Sonnenborg-Berger, almindelig korrektion og i antal
gevinster, så nu er det op til bestyrelsen og vel også til spillerne, om der skal spilles omkamp om
klubmesterskabet, og i givet fald hvornår og hvordan.
Nb: Alle 3 partier kan ses med kommentarer på vores hjemmeside.

Michael Nielsen vandt gruppe 2
I gruppe 2 vandt begge de førende spillere, nemlig Michael Nielsen med hvid over Erik Both og Jesper
Halberg med sort over Alex Kjær Halldorsson. Det betød, at Michael vandt gruppen med hele 7½ point
foran Jesper der fik 7. point. Michal har foruden 1. pladsen og mange rare rating point vundet retten til at
spille med i gruppe 1 i næste sæson.

Tobias og Kasper fører gruppe 3
Der var 2 afbud i gruppe 3, så den er ikke blevet spillet færdig. Kasper Baunkjær tabte til Ole Bjerregaard
Hansen, så Kasper slutter på flotte 7 point, og Ole scorede 6 point. Tobias Kjær Halldorsson har imidlertid
også 7 point, og han mangler sit parti mod Andreas Baunkjær, og desuden mangler Bent Caspersen at spille
mod Denise Ellefsen før gruppen sluttes af.

Forårsturneringen
Klubbens næste koordinerede turnering er en 5 runders forårsturnering. Se indbydelsen på hjemmesiden.
Arne Bjørn Jørgensen

