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Det blev sæsonen hvor vi hele tiden halsede bagefter og til sidst vel skulle være tilfredse med den 5.
plads vi sluttede på. Vi var i overhængende nedrykningsfare efter de 4 første runder og vi skulle langt
ind i den afsluttende 9. runde før vi var matematiske sikre på at undgå nedrykning. Generelt vandt vi
simpelthen ikke nok partier og nogle af de spillere, der tidligere har spillet fremragende, var ikke helt
så markante i denne sæson. Måske er vi også bare ved at være forvente efter medaljeplaceringer de
sidste par år. Forud for sæsonen deltog vi i Europa Cup´en i Tyrkiet med det meste af 1. holdet og selv
om resultatet heller ikke der var prangende, regnede vi med at den internationale erfaring ville styrke
holdet. Det gjorde det nok også, men måske tog vi lidt for let på opgaverne i Skakligaen i starten af
sæsonen, samtidig med at det en del gange var ”stolpe ud”, hvor vi tidligere har haft ”stolpe ind”.
Skanderborg vandt suverænt Skakligaen med 48 point – og 7 points forspring til Brønshøj. Jetsmark
tog bronzemedaljerne med 40,5 point.

Der var debut til FM Ritvars Reimanis, der er bosiddende i Danmark og som vi ”fiskede” ved Europa
Cup´en, men desværre endte det med at han kun spillede et parti. Her vandt han til gengæld et flot parti
mod GM Carsten Høi. Det var den eneste ændring vi havde i truppe, men et par spillere var ikke helt så
disponible som tidligere og det gjorde blandt andet, at  Martin Stampe Noer fik to kampe i denne
sæson – ikke den bedste opskrift, hvis vi skal nå en topplacering. 

Peter Vestergaard Andersen og hans firma Thanex var igen i år med til at hjælpe holdet som sponsor,
men kom ikke på banen. 

Vi var ikke så godt scorende i år og der var derfor heller ingen enkeltpræstationer, der springer meget i
øjnene. Jonny Hector blev topscorer med pæne 5,0 point i 8 kampe, mens Peter Jakobsen hentede 4,5
point i det samme antal kampe. Den bedste præstation stod IM Christian Jepson for, da han lavede 3,5
point i 5 partier – mod stærk modstand. Lars Aaes Nielsen kan bestemt også glæde sig over sine 3,0
point i 5 kampe. 

I denne sæson havde vi et par jubilarer. Kåre Kristensen rundede allerede i 1. runde de magiske 100
kampe på 1. holdet – dog med et resultat som han nok helst glemmer.  Jacob Sylvan rundede de 50
kampe på rekord tid, men han spiller også stort set 9 holdkampe pr. sæson og så går det hurtigt. Det er
også værd at bemærke, at Jonny Hector røg forbi Martin Stampe Noer på alltime listen og nu er den
spiller  der har spillet  flest  1.  holdskampe for klubben – 172 kampe siden debuten i  1991. Han er
”selvfølgelig” også den spiller, der har bjærget suverænt flest point hjem til klubben – nemlig 128
point.

I  næste  sæson kan  Lars  Aaes  Nielsen også  runde de  100 1.  holdkampe,  men det  kræver  at  han
gennemføre sæsonen uden afbud. Daniel V. Pedersen runder med 3 kampe yderligere de 50 kampe for
Nordkalotten. Umiddelbart er der ikke flere jubilarer på vej i den kommende sæson. De 11 spillere, der
har været anvendt i denne sæson har spillet ikke mindre end 1057 1. holdkampe for Nordkalotten –
eller 96 i gennemsnit – et meget rutineret hold.



Førsteholdet har spillet  i  alt 2352 partier  og scoret 1271,5 points, hvilket giver 54,1 %. Det er 0,2
procentpoint dårligere end sidste år. I alt har Nordkalotten spillet 38 sæsoner – 13 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 5,0 points 62,5%
2. Peter Jakobsen 8 kampe 4,5 points 56,3%
3. Jacob Sylvan 9 kampe 4,0 points 44,4%
4. Christian Jepson 5 kampe 3,5 points 70,0%
5. Kåre Kristensen 9 kampe 3,5 points 38,9%
6. Lars Aaes Nielsen 5 kampe 3,0 points 60,0%
7. Esben Ejsing 7 kampe 3,0 points 42,9%
8. Esben Hove 8 kampe 3,0 points 37,5%
9. Stellan Brynell 6 kampe 2,5 points 41,7%
10. Daniel V. Pedersen 4 kampe 1,0 points 25,0%
11. Martin Stampe Noer 2 kampe 0,5 points 25,0%

Slutstillingen i Skakligaen:
1. Skanderborg 48,0 p 
2. Brønshøj 41,0 p
3. Jetsmark                                              40,5 p  
4. Hillerød 36,0 p
5. Nordkalotten 34,5 p
6. Århus/Skolerne 34,5 p
7. BMS  33,0 p
8. SK1968                                               32,5 p  
9. Nordre 31,0 p
10. Bov  29,0 p
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