
Palle Henriksen klubmester 2021-22! 

Som det fremgår af nyhederne på vores 
hjemmeside, så er der kåret både lynskak- og 
hurtigskakmestre. Men vi har helt glemt at 
nævne, at klubmesterskabet 2021-22 er 
sluttet med Palle Henriksen som vinder med  

 

 

 

 

5½ af 8! Det er Palles 8. klubmesterskab i 
Sjælsø Skakklub (dvs. fra 2011) ifølge listen 
på vores hjemmeside. Det er en ganske 
imponerende serie! 

Det startede imidlertid mindre positivt for 
Palle, med et nederlag i første runde til Peter 
Grau. Faktisk så Peter, som den nye mand i 
feltet, ud til at sætte kursen mod en 
førsteplads efter sejre i de første runder, men 
gik derefter i stå. Vi andre i feltet var aldrig i 
nærheden af at kunne true Palle. Som det 
fremgår af tabellen, så var der mange 
remisser, og Palle var den eneste, som var i 
stand til stabilt at vinde partier. I sidste parti 
havde jeg chancen, hvis jeg kunne slå Palle 
med sort. Det lykkedes ikke, som det fremgår 
af tabellen. I 6. runde fik Palle revanche mod 
Peter i et stilrent parti, hvor Peter fik sig 
stillet forkert op allerede fra åbningen i en 

hollænder. Palle har kommenteret partiet, og 
det kan findes her: 

http://view.chessbase.com/cbreader/2022/6
/6/Game1455972203.html 

og på vores hjemmeside. 

Et stort tillykke til Palle med 
klubmesterskabet. Palle er nu oppe (igen) på 
næsten 2100 i rating, og det lover jo godt for 
den kommende holdturnering, hvor vi skal 
klare os i 2. division. 

Jesper Halberg sikker vinder af gruppe 2 

Jesper Halbergs sejr i gruppe 2 virkede 
næsten lige så sikker som Palles i gruppe 1. 
Jesper opnåede 7 points af 9 mulige. Ligesom 
Palle slap Jesper dog ikke for nederlag, idet 
Ole Bjerregaard i næstsidste runde fik ’et 
stød’ ind. Men på det tidspunkt havde Jesper 
allerede et næsten ubrudt ’stakit’ på seks 1-
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taller (og en enkelt remis), se tabellen 
herunder! Jesper er med sejren oppe på 1785 

i rating, og spiller i næste år i gruppe 1. 
Tillykke til Jesper med det flotte resultat! 

 

 

Jeg har spurgt Jesper, om han vil kom-
mentere et af sine partier fra klubtur-
neringen, så forhåbentlig kommer der snart 
et parti fra vinderen af gruppe 2 på vores 
hjemmeside! 

Jesper Kristiansen 

6. juni 2022 


