Hvem bliver klubmester?

14. marts 2019

Der mangler nu kun 10. og sidste runde af sæsonens klubturnering, og spændingen om, hvem der bliver
klubmester er større end nogensinde.
Hele 4 af de 6 spillere i gruppe 1 kan stadig nå klubmesterskabet, idet stillingen i gruppen er denne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Palle Henriksen
Svend Hartling
Arne Bjørn Jørgensen
Jesper Kristiansen
Michael Marshall
Morten Poulsen

5½ point
5
4½
4½
4
3½

Palle og Svend har naturligvis de største muligheder, men både Jesper og jeg selv kan indhente dem, hvis
resultaterne i sidste runde går vores vej.
Sidste rundes kampe ser således ud:
•
•
•

Morten Poulsen – Palle Henriksen
Arne Bjørn Jørgensen – Michael Marshall
Svend Hartling – Jesper Kristiansen

Gruppe 2: Michael H. eller Jesper H.
I gruppe 2 har to spillere skilt sig ud i toppen, nemlig Michael Nielsen, der har scoret 6½ point og Jesper
Halberg, der følger lige efter med 6 point. Sidste rundes kampe ser således ud:
• Alex Kjær Halldorsson – Jesper Halberg
• Michael Nielsen – Erik Both
• Bent Guldborg – Jan Thomsen
Gruppe 3: Kasper eller Tobias
I gruppe 3 er der også spænding om, hvem der vinder, idet Kasper Baunkjær og Tobias Kjær Halldorsson har
bragt sig klart i spidsen med 7 point til hver. Sidste runde ser således ud:
• Kasper Baunkjær – Ole Bjerregaard Hansen
• Bent Caspersen – Denise Ellefssen
• Andreas Baunkjær – Tobias Kjær Halldorsson
Sidste runde spilles nu på mandag den 18. marts i klubben, og der startes som sædvanligt kl. 19:00
Hvis der bliver ligestilling i nogle af grupperne, så afgøres placeringen ved korrektion. Som første kriterie
bruges Sonnenborg-Berger korrektionssystem, dernæst almindeligt korrektionssystem, og hvis der skulle
blive brug for det, så flest gevinster. Korrektionsberegningen kan ses under fanebladet ”Stilling” i
turneringstabellen.

God kamp til alle!
Arne

