Løs og fast om 1. holdet - 2015/16
Igen i år kunne vi stille med samme spillertrup og det betyder at vi har en meget stabil trup med rigtig
mange Skakliga kampe i benene. Vores målsætning for i år var at slutte i top tre, selv om vi godt vidste
det ville blive vanskeligere efter at Philidor var rykket op. Årets turnering gik dog over al forventning
og da medaljerne skulle deles ud efter sidste runde (der er desværre ingen fysiske medaljer) fik vi
bronze. Sæsonens højdepunkt var uden tvivl vores sejr på 4,5-3,5 i 7. runde mod Philidor – deres første
nederlag i divisions- og hovedkredsturneringen nogensinde.
Danmarksmesterskabet gik dog alligevel sikkert til Philidor, der scorede imponerende 57,0 point – 9,5
point efter fulgte Skanderborg med 47,5, mens vi landede på 43,0 point, hvilket var ikke mindre end 6
point mere end Brønshøj, der blev nr. 4. Altså en meget sikker 3. plads – langt fra både 2. og 4. pladsen.
Øbro og Bov forlader Skakligaen til fordel for de gamle kendinge Sk41 og SK68.
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 i år ikke at trække på Martin Stampe
Noer og Peter Vestergaard Andersen. Med al respekt var det nok også medvirkende til holdets gode
placering. Det skal dog heller ikke glemmes, at Peter Vestergaard Andersen og hans firma Thanex
igen i år var med til at hjælpe holdet som sponsor.
Igen i år trak vores svenske stjerner det store læs. Topscorer blev GM Jonny Hector med 6,5 point af 8
mulige – jo, der var et enkelt afbud, da Jonny var optaget af en stor turnering i London i 3. runde. GM
Stellan Brynell gjorde det næste lige så godt, da han scorede 5,5 point af 7 mulige på bræt 2. Vi havde
IM Björn Ahlander oftere med end vanligt og han kvitterede for tilliden ved at score 4,0 point i 5
matcher! Daniel V. Pedersen havde forud for sæsonen lovet en 2350-præstation efter en dårlig sæson
sidste år. Sandelig om ikke han levede op til egne forventninger og med 4,5 point af 7 mulige blev
ratingpræstationen endda 2366!
I denne sæson havde vi ingen jubilarer, men vi havde jo også 5 sidste år! I næste sæson runder Stellan
Brynell sandsynligvis de magiske 100 kampe – han mangler kun 1! Formentlig runder Esben Ejsing
også de 75 kampe, da han pt. ligger på 71. Esben Hove, der ligger på 66 kampe kan også lige nå det,
men det kræver, at han spiller alle 9 partier.
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 118,5 point er Jonny Hector den spiller, der suverænt har spillet flest point
hjem til klubben gennem årene.
Førsteholdet har spillet i alt 2208 partier og scoret 1197,0 points, hvilket giver 54,2 %. Det er 0,2
procentpoint bedre end sidste år. I alt har Nordkalotten spillet 36 sæsoner – 11 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
8 kampe
2. Stellan Brynell
7 kampe
3. Kåre Kristensen
9 kampe
4. Daniel V. Pedersen
7 kampe
5. Esben Ejsing
8 kampe
5. Esben Hove
8 kampe
7. Bjørn Ahlander
5 kamp
8. Peter Jakobsen
6 kampe
9. Jacob Sylvan
9 kampe
10. Lars Aaes Nielsen
5 kampe

6,5 points
5,5 points
5,0 points
4,5 points
4,5 points
4,5 points
4,0 points
3,5 points
3,0 points
2,0 points

81,1%
78,6%
55,6%
64,3%
56,3%
56,3%
80,0%
58,3%
33,3%
40,0%

Slutstillingen i Skakligaen:
1. Philidor
57,0 p
2. Skanderborg
47,5 p
3. Nordkalotten
43,0 p
4. Brønshøj
37,0 p
5. Århus/Skolerne
34,5 p
6. Nordre
32,5 p
7. Hillerød
30,5 p
8. Jetsmark
26,5 p
9. Øbro
26,0 p
10. Bov
25,5 p
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