Sjælsø 1 vandt M-rækken!
Så lykkedes det! Sidst vi spillede i 2. division, var de to sæsoner 2014-15 og 2015-16. Siden har vi spillet i Mrækken, og som regel endt i toppen, men uden at vinde.
Sidste runde blev spillet i søndags (13. marts) som fælles afslutning i Allerød for alle mesterrækkeholdene i
8. hovedkreds. Inden runden lå vi 1 brætpoint efter Nordsjællands Skakklub 1, som vi skulle møde. Både
NSK 1 og vi havde vundet alle kampe, så vi lå lige mht. matchpoints. Dvs. vi skulle ’bare’ vinde for at vinde
rækken og rykke op, da ingen andre hold kunne nå os. Et rigtigt finaleopgør!
NSK 1 var svage ratingfavoritter, men det var især stærke IM John Arni Nilssen med rating 2350, som trak
op. På de andre brætter var vi mere jævnbyrdige.
Kl. 12 gik vi i gang. Og Morten Poulsen var endnu ikke dukket op! Holdkaptajnen nåede at være nervøs i ca.
10 min, men så kom Morten. Og var først færdig! Det så ud meget overbevisende ud. Flot af Morten. 1-0 til
os.

Svend Hartling, Arne Bjørn Jørgensen, Lars Laustsen, Palle
Henriksen og en glad holdkaptajn fejrer sejren med et glas
limonade på en cafe i Allerød efter matchen.
Svend Hartling stod godt, og også Mogens Moe stod udmærket, så vidt jeg vurderede. Til gengæld var jeg
bekymret for Retos parti, det så virkeligt mistænkeligt ud. Men bortset fra det ingen dårlige stillinger, så det
begyndte at se lovende ud. Jeg husker ikke den nøjagtige rækkefølge på de partier, der derefter blev
færdige. Men pludselig havde Reto vundet sit parti. Der måtte være sket et mirakel, formoder jeg 😊😊
(tilgiv mig, Reto, hvis jeg udlægger dit parti forkert, så dybt fulgte jeg det ikke). Og Lars, Arne og Palle tog
remis, så 3½-1½ til os. Og Svend stod til gevinst, og både Mogens og mit parti så ok ud. Det afgørende point
kom, da Svends modstander opgav 4½-1½ til os. Derefter tilbød jeg remis i en ca. lige stilling 5-2 til os.
Desværre fik Mogens lavet et mindre heldigt træk, og så vandt John Arni. Slutresultat 5-3 til os.
Seks matchsejre af seks mulige (der var kun 7 hold tilmeldt M-rækken) var et flot resultat, som ikke kom i
stand uden flere flotte enkeltpræstationer: Mogens Moe 4,5 af 6 (forventet 3,22) på bræt 1, og Palle
Henriksen 5,5 af 6 (forventet 4,32) på bræt 3. Svend Hartlings 3 af 3 (forventet 1,98) er også flot, og jeg
håber han kan spille alle kampene i næste sæson! En særlig tak skal rettes til Arne Bjørn Jørgensen. Arne
spillede alle 6 kampe for Sjælsø 1 som reserve, og scorede 4½ af 6 (forventet 4,28). Det er super at have en
så stabil og velscorende reserve!
Jesper Kristiansen

