
Holdkamp 2. Division gruppe 1. Bornholm 1 – Sjælsø 1. søndag d. 30/10.   

 

Klubben havde heldigvis kunne arrangere det sådan, at de der ønskede det kunne flyve til Rønne søndag formiddag 
og flyve hjem søndag aften. 7. Sjælsøspillere (Reto kørte selv) fløj således fra Kastrup kl. 11.20 med kurs mod Rønne. 

Efter lidt småudfordringer med transport til spillestedet fra lufthavnen, en stor tak til kamplederen, der hentede 3. 
Sjælsøspillere i lufthavnen, var vi endelig klar til kamp kl. ca. 12.45.  

Bornholm havde tre afbud, og særligt med deres førstebræt Jens Kristiansens fravær, tegnede det sig til en lige 
kamp.  

Her kommer mine indtryk at Sjælsøspilernes parti. Jeg har ikke spilet partiet igennem, så mine kommentarer i det 
følgende kan være lidt ”løse” i det. Vi var hvid på de ulige brætter. 

  

Bræt. 1. Mogens Moe spillede et spændende parti mod Casper Radil. Mogens valgte en forkert plan i en lovende 
stilling, og måtte efterfølgende ned i et tårnslutspil, hvor modstanderens bønder var et afgørende tempo foran. 0-1. 

Bræt 2. Palle Henriksen spillede med sort Benoni og mødte en stærk spillende Mads Holger Bang-Jacobsen. Jeg er 
helt sikkert ikke inde i finesserne i Benoni, men det så for mig ud som om hvid spillede meget fint, med tematiske 
bondefremstød i centrum, der fik Palles stilling til at kollapse. 0-1 

Bræt 3. Lars Lausten spillede mod Ib Andersen. Lars vandt en bonde efter åbningen/midtspillet, som han sidenhen 
forgæves forsøgte at omsætte til en gevinst. 0.5-0.5. 

Bræt 4. Svend Hartling måtte desværre bytte sin gode sortfeltede løber for en springer, hvilket skabte ”gennemtræk” 
på de sorte felter i Svends kongestilling. Svend fik afværget mattrusler men kom samtidigt til at stå for passivt og 
måtte ned. 0-1. 

Bræt 5. Peter Grau spillede så vidt jeg kunne se et meget fint positionelt parti med terrænovervægt på 
dronningefløjen. Jeg så ikke afslutningen på partiet, men et tiltrængt point til Sjælsø kom i hus. 1-0.  

Bræt 6. Reto spillede et meget interessant parti, og en glad holdleder kunne kigge på fra nabobrættet, når Reto 
opstillede trusler og forhindrede modstanderen i at rokere. Reto har kommenteret partiet her på siden. 1-0. 

Bræt 7. Mit eget parti var længe lige med en lille hvid fordel. Jeg afviklede lidt for hurtigt til et slutspil, hvor jeg 
vurderede, at min løber var bedre end modstanderens springer, hvilket ville kompensere for min dårligere 
bondestruktur. Partiet blev remis ved trækgentagelse, men jeg tror faktisk sort ved korrekt spil kunne have vundet! 
0.5-0.5. 

Bræt 8. Man kan være sikker på god underholdning når man sidder ved siden af Morten. Mortens modstander 
spillede i lighed med Bornholms bræt 6. kongegambit. Morten havde bedst styr på varianterne, og kunne endda 
vandre med kongen fra E8, til f7, til g6 og h7 i midtspillet med dronninger på brættet! 1-0. 

 

Så alt i alt 4-4 og en ganske god start for Sjælsø 1 i divisionen. 

 

Næste gang gælder det Hillerød 2. i Birkerød d. 13/11. 

 

Jesper Nielsen     

                


