
Løs og fast om 1. holdet - 2014/15

Igen i år kunne vi stille med samme spillertrup, idet  Daniel V. Pedersen dog havde meddelt, at han
ikke var så skaksulten og derfor gerne stod over, når det kunne lade sig gøre. I en enkelt runde kneb
det, men med Martin Stampe Noer på 8. bræt lykkedes det at stille hold i den vanskelige udekamp
mod Skanderborg  som vi  dog tabte  5-3.  Målsætningen var  før  sæsonen en  3.  plads  og inden den
afsluttende dobbeltrunde så det fornuftigt ud. Vi gik dog helt ned og blev udspillet 5,5,2,5 af vores
direkte konkurrenter Jetsmark i næstsidste runde og så var vi ude af medaljekampen. Selv om vi slog
Esbjerg stort i sidste runde, måtte vi tage til takke med en 5. plads i denne sæson.

Danmarksmesterskabet gik sikkert til Skanderborg, der var rækkens bedste og mest stabile hold i denne
sæson. De regerende mestre Brønshøj klarede med hiv og sving lige at redde sølvmedaljerne, mens
Jetsmark på en god spurt blev nr. 3. Esbjerg var reelt rykket ud af Skakligaen allerede inden den var
startet, mens der var hård kamp om at undgå den anden nedrykningsplads. Til sidst stod slaget mellem
Øbro og SK68 og her var københavnerne de stærkeste. Bov og Philidor er nye hold i Skakligaen.

Vi havde nogenlunde 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 Martin Stampe Noer
fra den normale reservestab en enkelt gang. Den anden reserve, Peter Vestergaard Andersen, bidrog
med et ekstra sponsorat til den afsluttende dobbeltrunde til, at han selv slap for at spille!

Kåre  Kristensen  var  sæsonens helt  store oplevelse  og  blev  da også  fortjent  topscorer.  Han var  i
forhold til sidste år kommet et bræt ned, men mødte alligevel stærk modstand og hans flotte 6,5 point af
9 mulige indbragte en IM-norm. I sidste runde kunne han nøjes med remis mod Ove W. Hartvig og den
kom i land i løbet af få træk. Hans ELO præstation var imponerende 2484! Vores to stormestre Jonny
Hector og Stellan Brynell scorede begge 5,5 point af 8 mulige.  Jonny Hectors ratingpræstation var
igen på næsten 2600 (2597) – imponerende på det vanskelige 1. bræt. Den opmærksomme læser vil
lægge mærke til at Jonny Hector ”kun” spillede 8 partier i år. I matchen mod Hillerød i 3. runde havde
han sit første afbud efter at have spillet 83 kampe i træk i Skakligaen!

I denne sæson havde vi ikke mindre end 5 jubilarer! Først og fremmest spillede Peter Jakobsen sig i
”Klub 100” som den 6. spiller i klubbens historie. Kåre Kristensen og Lars Aaes Nielsen, der kom til
klubben  for  ca.  10  år  siden  efter  oprykningen  til  Skakligaen  rundede  begge  de  75  kampe.  Kåre
Kristensen allerede i sæsonens første kamp, mens Lars Aaes Nielsen måtte på den anden side af nytår
for at nå sit jubilæum. Endelig var Björn Ahlanders ene kamp mod Skanderborg nok til at nå de 25
kampe på 1. holdet, mens Jacob Sylvan, der var med i alle 9 runder, spurtede op på 25 kampe i sidste
runde mod Esbjerg.

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 169 kampe. Med 112 point er Jonny Hector den spiller, der suverænt har spillet flest point
hjem til klubben gennem årene.



I næste sæson er der chancer for to jubilarer. Først og fremmest kan Jonny Hector nå de 150 kampe,
hvis han spiller 3 kampe mere.  Stellan Brynell kan få 100 kamp jubilæum, men det kræver at han
spiller 8 kampe i næste sæson. 

Førsteholdet har spillet  i  alt 2136 partier  og scoret 1154,0 points, hvilket giver 54,0 %. Det er 0,1
procentpoint mindre end sidste år. I alt har Nordkalotten spillet 35 sæsoner – ti 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. Kåre Kristensen 9 kampe 6,5 points 72,2%
2. Jonny Hector 8 kampe 5,5 points 68,8%
2. Stellan Brynell 8 kampe 5,5 points 68,8%
4. Esben Ejsing 9 kampe 4,5 points 50,0%
5. Esben Hove 8 kampe 4,0 points 50,0%
6. Jacob Sylvan 9 kampe 4,0 points 44,4%
7. Lars Aaes Nielsen 7 kampe 3,5 points 50,0%
8. Peter Jakobsen 8 kampe 3,0 points 37,5%
9. Daniel V. Pedersen 4 kampe 1,0 points 25,0%
10. Bjørn Ahlander 1 kamp 0,0 points 00,0%
10. Martin Stampe Noer 1 kamp 0,0 points 00,0%

Slutstillingen i Skakligaen:
1. Skanderborg 46,5 p
2. Brønshøj 43,5 p
3. Jetsmark                              43,0 p
4. Nordre, Århus 39,0 p
5. Nordkalotten 37,5 p
6. Hillerød 35,5 p
7. Århus/Skolerne 35,0 p
8. Øbro                                     32,5 p
9. SK68, Århus 29,0 p
10. Esbjerg 18,5 p
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