
Løs og fast om 1. holdet - 2016/17

Vores målsætning for denne sæson var at forsvare vores bronzemedaljer fra sidste sæson. Ikke noget let
mål med stærke hold som Philidor, Skanderborg, Brønshøj og Jetsmark i Skakligaen. Heldigvis slog
holdene hinanden på kryds og tværs – bortset fra Philidor, der på nær et nederlag til Skanderborg og
uafgjort  mod  Århus/Skolerne  i  starten  af  turneringen,  var  os  andre  overlegne.  Efter  en  utrolig
spændende  sidste  runde  i  Skanderborg  mod  Århus/Skolerne,  hvor  vi  balancerede  på  randen  af  et
nederlag – og formentlig en 4. eller endog 5. plads – hentede vi point i de sidste partier og vandt 4,5-
3,5. Specielt Esben Ejsings dobbelte tårnoffer i det næstsidste parti vil gå over i historien! Nu gik alt
op i en højere enhed og vi snuppede sølvmedaljerne med 40,5 point – et point foran Brønshøj, men 6,5
point efter suveræne Philidor. Hillerød og K41 må ned i 1. division.

Måske var det vores Europa Cup eventyr i Novi Sad i november, der lige gav det sidste. Med 2. pladsen
har vi kvalificeret os til endnu en Europa Cup turneringen og hvis alt går vel drager vi til Antalya i
Tyrkiet i starten af oktober.  

Der var skiftet ud på en enkelt plads i vores 1. holdstrup til denne sæson, idet IM Christian Jepson
trådte ind som reserve som erstatning for IM Bjørn Ahlander, der var skiftet til Køge. Som sædvanlig
have vi en meget stabil trup og selv om alle gerne ville spille, gik kabalen fint op.

Vi havde nogenlunde det ”normale” antal afbud, men da vi havde Esben Hove som ”ekstra mand” og
Christian Jepson 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 som sidste år 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. 

To spillere trak det store læs i denne sæson – og det var ikke vores to ”faste svenskere” Jonny Hector
og Stellan Brynell denne gang.  Jacob Sylvan spillede en superturnering med en ratingpræstation på
næsten  2500 og en IM-norm,  der  var  i  hus  inden sidste  runde!  Hans score blev  6,5 af  9  mulige.
Topscorer  blev  dog  Esben  Hove,  der  scorede  imponerende  7,0  point  af  9  mulige!  Hans
præstationsrating var ca.  2450 og han var sammen med IM Simon Bekker-Jensen, Philidor,  Tobias
Christensen, Århus/Skolerne og Nicolai V. Pedersen, Skanderborg topscorer i Skakligaen!

I denne sæson havde vi flere jubilarer.  Stellan Brynell rundede allerede i den første dobbeltrunde på
hjemmebane i Græsted de magiske 100 holdkampe for Nordkalotten. I matchen mod Nordre rundede
Esben  Ejsing kamp  nr.  75  og  samme  kampantal  nåede  Esben  Hove i  sidste  runde  mod
Århus/Skolerne. I næste sæson runder  Kåre Kristensen de 100 holdkampe – mangler kun et parti –
mens  Jacob Sylvan og  Daniel  V.  Pedersen kan når  de 50 kamp.  Det  er  således  fortsat  et  meget
rutineret hold vi råder over.

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 123 point er Jonny Hector den spiller, der suverænt har spillet flest point
hjem til klubben gennem årene.



Førsteholdet har spillet  i  alt 2280 partier  og scoret 1237,0 points, hvilket giver 54,3 %. Det er 0,1
procentpoint bedre end sidste år. I alt har Nordkalotten spillet 37 sæsoner – 12 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. Esben Hove 9 kampe 7,0 points 77,8%
2. Jacob Sylvan 9 kampe 6,5 points 72,2%
3. Esben Ejsing 8 kampe 4,5 points 56,3%
3. Jonny Hector 9 kampe 4,5 points 50,0%
5. Stellan Brynell 9 kampe 4,0 points 44,4%
6. Kåre Kristensen 7 kampe 3,5 points 50,0%
7. Lars Aaes Nielsen 4 kampe 3,0 points 75,0%
7. Christian Jepson 4 kampe 3,0 points 75,0%
7. Peter Jakobsen 8 kampe 3,0 points 37,5%
10. Daniel V. Pedersen 5 kampe 1,5 points 30,0%

Slutstillingen i Skakligaen:
1. Philidor 47,0 p
2. Nordkalotten 40,5 p
3. Brønshøj                             39,5 p
4. Århus/Skolerne 38,0 p
5. Jetsmark 37,5 p
6. Skanderborg 36,0 p
7. SK68 34,5 p
8. Nordre                                 34,5 p
9. Hillerød 31,5 p
10. K41 21,0 p
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