
Løs og fast om 1. holdet - 2013/14

Vi kunne stille med uændret spillertrup i denne sæson i forhold til året før. Målet for sæsonen var at
komme i top 3 og vinde klubbens første medaljer og det var lige ved at ske. Et fuldstændigt unødigt
stort nederlag på 5,5-2,5 til Jetsmark på hjemmebane i 6. runde ødelagde dog medaljedrømmene og de
sidste tre runder blev brugt til  at sejle en usvigelig sikker 4. plads hjem. Langt fra Jetsmark og 3.
pladsen,  men  også  langt  fra  Århus/Skolerne  og  5.  pladsen.  Havde  vi  bare  spillet  lige  op  mod
Jetsmark…

Danmarksmesterskabet blev afgjort i et rigtigt finaleopgør mellem Skanderborg og Brønshøj, der også
mødte hinanden i ”finalen” sidste år. Denne gang vandt Brønshøj 4,5-3,5 og det var lige netop nok til
guldmedaljerne. I et spændende nedrykningsslag klarede Hillerød sig lige netop på bekostning af K41.
Nørresundby var den anden nedrykker. De to hold afløses af Esbjerg og Øbro.

Vi havde det  ”normale”  antal  afbud, men da vi havde  Esben Hove som ”ekstra  mand” og  Bjørn
Ahlander som en stærk reserve på bænken, behøvede vi kun at trække på disse to og kunne så spare
Peter Vestergaard Andersen og Martin Stampe Noer fra den normale reservestab.

Jonny Hector og Esben Ejsing blev holdets topscorer med flotte 6,5 points af 9 mulige. Det er næsten
en tradition at Jonny Hector scorer godt på 1. brættet og hans ELO præstation var da også til 2601! I
flere år har vi haft lidt problemer på sidste bræt, men de er væk med Esben Ejsing som en sikker sidste
skanse. Hans ELO præstation var på 2387 og med 43 danske ratingpoint på pluskontoen, er han på vej
tilbage til  gammel styrke. Problemerne på de(t)  første ”ikke danske bræt(ter)” synes også løst med
Kåre Kristensen og Jacob Sylvan, der begge fulgte op på en god sæson sidste år med at lægge endnu
flere ratingpoint til deres tal. De har begge omkring 2350 i dansk rating og spiller overbevisende. Kåre
Kristensen scorede 5,0 points, mens Jacob Sylvan nåede 5,5 point. Endelig skal Stellan Brynells 4,5
af 7 og en ELO præstation på 2613 heller ikke glemmes!  Jonny Hector har i øvrigt fortsat spillet
samtlige 81 partier i Skakliga de sidste 9 år – måske som den eneste i Danmark. 

I denne sæson rundende både Esben Ejsing og Esben Hove de 50 kampe på 1. holdet, mens Daniel V.
Pedersen nåede kamp nr. 25. Af de spillere, der har været aktive i denne sæson, ligger Jonny Hector
fortsat på andenpladsen blandt de spillere, der har spillet flest kampe på 1. holdet nogensinde - mens
Martin Stampe Noer (endnu) fører med 168 kampe. 

I næste sæson er der gode chancer for flere jubilarer. Først og fremmest kan både Kåre Kristensen og
Lars Aaes Nielsen nå de 75 1. holdskampe - det kræver at de spillere i henholdsvis 1 og 5 matcher.
Peter Jakobsen kan nå historiske 100 1. holdskampe, hvis han spiller 7 kampe i næste sæson. Endelig
kan Björn Ahlander nå de 25 kampe, hvis han er med mindst en gang.

Førsteholdet  har spillet  i  alt 2064 partier  og scoret 1116,0 points, hvilket  giver 54,1 %. Det er det
samme som sidste år. I alt har Nordkalotten spillet 34 sæsoner – ni i Skakligaen, en i 1. division, fem i
3. division, 14 i Mesterrækken, en i A-rækken, to i B-rækken og to i C-rækken.



Individuelle scorer på 1. holdet:

1. Jonny Hector 9 kampe 6,5, points 72,2%
2. Stellan Brynell 6 kampe 4,5 points 75,0%
3. Kåre Kristensen 9 kampe 5,0 points 55,6%
4. Jacob Sylvan 9 kampe 5,5 points 61,1%
5. Lars Aaes Nielsen 6 kampe 2,0 points 33,3%
6. Peter Jakobsen 9 kampe 4,0 points 44,4%
7. Daniel V. Pedersen 7 kampe 3,5 points 50,0%
8. Esben Ejsing 9 kampe 6,5 points 72,2%
R. Björn Ahlander 1 kamp 0,0 points 00,0%
R. Esben Hove 7 kampe 1,5 points 21,4%

Slutstillingen i Skakligaen:
1. Brønshøj 47 bp, 16 mp 
2. Skanderborg 46½ bp, 15 mp 
3. Jetsmark 42 bp, 13 mp
----------------------------------------------------------
4. Nordkalotten 39 bp, 12 mp
5. Århus/Skolerne 32½ bp, 7 mp 
6. Nordre 32 bp, 7 mp
7. SK1968 32 bp, 6mp
8. Hillerød 31 bp, 5 mp 
----------------------------------------------------------
9.  K41 30½ bp, 6 mp
10. Nørresundby 27½ bp 3 mp 
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