Arne blev klubmester i lynskak 2018

29. maj 2018

Klubmesterskabet i lynskak blev afviklet som den sidste aktivitet i klubben inden sommerferien starter. Der
var mødt 8 håbefulde spillere op til mesterskabet, og netop som vi skulle starte, så kom Lars også, så vi blev
9 deltagere, og det betød, at der blev spillet med en oversidderrunde.
Jesper Kristiansen præciserede reglerne:
• Der spilles med 5 minutter til hver til hele partiet uden tillægstid
• Det er uret, der tæller for udført træk, dvs. rørt brik må godt blive stående
• Hvis kongen står i slag, så må den godt slås, og man har dermed vundet.
• En spiller kan ikke vinde, når han kun har kongen tilbage
• Ved ligestilling om klubmesterskabet, så afgøres rækkefølgen ved:
1) Flest gevinster
2) Indbyrdes parti
3) Ved fortsat ligestilling, spilles en extra parti om mesterskabet.
• Der er præmie til klubmesteren og til nr. 2

På billedet ses Lars Laustsen, Jesper Kristiansen, Ole Bjerregaard Hansen og Jesper Halberg
Turneringen viste sig hurtigt at blive et kapløb mellem Lars Laustsen og Arne Bjørn Jørgensen. Begge
spillere vandt alle deres partier, og de øvrige blev hægtet af. Efter 7 runder havde de begge de maksimale 7
point, og Arne var oversidder. Lars skulle møde Jesper Kristiansen, og Arne håbede på, at Jesper kunne
stoppe Lars, men det lykkedes ikke, og så var stillingen, at både Lars og Arne havde 8 point før sidste runde.
De 2 spillere mødtes således i den sidste og afgørende runde, og Arne havde hvid. Spillet var i balance, dog
med en minimal hvid fordel, da Lars valgte at tage en lang tænkepause for at finde en spilleplan. Dette blev
afgørende, da spillet fortsat var lige, og det endte i et rent springerslutspil med 5 bønder til hver. Lars
manglede tid, og det endte derfor med, at han tabte på tid, og Arne kunne derefter kåres som klubmester i
lynskak.

Turneringstabellen for klubmesterskabet i lynskak 2018
Det er 2. år i træk at Arne vinder, men sidste år var det på deling med Lars Laustsen og Jesper Nielsen. I år
blev mesterskabet vundet udelt og med maksimum point!

Formand Jesper Kristiansen overrækker 1. præmien til den glade vinder.
Sæsonens sidste begivenhed er sommerafslutning hjemme hos Jan Thomsen i Virum for alle medlemmer af
Sjælsø Skakklub med ledsagere og børn. Det er på lørdag den 2. juni.

Arne

