
Løst og fast om 1. holdet - 2018/19

Det blev endnu en sæson, hvor nedrykningen først blev undgået i sidste øjeblik. Alt blev afgjort i den
sidste match mod SK68 som så til gengæld måtte gå den tunge vej ned i 1. division. Vi fik ikke helt de
point vi skulle have – have svært ved at vinde partier – og da vi tabte i 7. runde til et andet bundhold
BMS, så det skidt ud. Vi troede dog vi havde klaret os med en storsejr på 7-1 over Evans Vejle i
næstsidste runde. Vi skulle nemlig kun have 2,5 point mod SK68 for at klare os, men i starten gik alt
galt og vi kom bagud stort. På det tidspunkt i matchen lignede det i betænkelig grad nedrykning. Esben
Hove sikrede det afgørende point ved at slå Poul Rewitz og så var det kun bonus, at Lars Aaes Nielsen
holdt remis til sidst i et vanskeligt slutspil, så vi ”kun” tabte 5-3. Vores score på 31,5 point er den
dårligste siden sæsonen 2005/2006, hvor vi debuterede i Skakligaen – så det siger sig selv, at vi var i
vanskeligheder. 

Vi var ellers ganske optimistiske efter at have spillet Europa Cup for tredje gang i træk – denne gang i
Halkidiki  i  Grækenland.  Spilletræningen  i  udlandet  kom  os  dog  ikke  umiddelbart  til  gav.  I  den
kommende sæson behøver vi ikke at tænke på Europa Cup.

Danmarksmesterskabet blev suverænt vunder af oprykkerne Xtracon fra Køge, der vandt alle matcher
og scorede flotte 56,0 point. Skanderborg var næsten lige så suveræne på 2. pladsen som de tog med
48,0 point. Århus/Skolerne, der var noget forstærkede i forhold til de senere år, blev nr. 3 med 40,0 p.

Der var i år debut til  Kristen Schmidt, der efter mange år i K41 skiftede til Nordkalotten. Sæsonen
formede sig ikke helt som vi havde håbet, men der ligger helt sikkert mange Skakligapoint gemt her til
den kommende sæson. Daniel V. Pedersen kom ikke til at spille i år – og det gjorde reserverne Peter
Vestergaard  Andersen og  Martin  Stampe  Noer heller  ikke  –  så  vi  stillede  kun  med  i  alt  10
forskellige spillere. 

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

En spiller springer markant i øjnene, når man ser på topscorerlisten og det er Esben Hove. Han spillede
de første seks partier remis, men vandt så de sidste tre og sluttede på flotte 6,0 point i 9 kampe. Der var
kun en spiller mere, der scorede mere end 50% og det var Stellan Brynell, der præsterede 3,0 point i
fire kampe – her kunne man mere ærgre sig over, at han ikke var med i flere matcher. Nogle af vores
normalt bedst scorende spillere – Jonny Hector, Kåre Kristensen og Jacob Sylvan – fik slet ikke det
udbytte vi plejer at se. Man skal dog være blind for ikke at se, at Skakligaen i år var meget stærkere end
tidligere set – ikke kun på grund af Xtracon Køge, men også fordi f.eks. Århus/Skolerne har fået samlet
et flot hold.

I denne sæson havde vi slet ingen jubilarer, men det sker ikke igen i den kommende sæson. Lars Aaes
Nielsen, Esben Hove og Esben Ejsing kan alle nå de magiske 100 kampe på 1. holdet. Det er der pt.
kun 8 spillere i klubbens historie, der har gjort. Lars Aaes Nielsen mangler kun en enkelt kamp, mens
Esben Hove mangler 8 kampe og Esben Ejsing 9 kampe. Daniel V. Pedersen runder med 3 kampe



yderligere de 50 kampe for Nordkalotten, mens Christian Jepson kan nå 25 kampe, hvis han spiller
alle kampe i den kommende sæson.

Førsteholdet  har spillet  i  alt  2424 partier  og scoret  1303, points,  hvilket  giver  53,8 %. Det  er  0,3
procentpoint dårligere end sidste år. I alt har Nordkalotten spillet 39 sæsoner – 14 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 6,0 points 66,7%
2. Christian Jepson 7 kampe 3,5 points 50,0%
2. Peter Jakobsen 7 kampe 3,5 points 50,0%
4. Lars Aaes Nielsen 8 kampe 3,5 points 43,8%
5. Stellan Brynell 4 kampe 3,0 points 75,0%
6. Jonny Hector 8 kampe 3,0 points 37,5%
7. Kåre Kristensen 9 kampe 3,0 points 33,3%
8. Esben Ejsing 5 kampe 2,5 points 50,0%
9. Jacob Sylvan 9 kampe 2,5 points 27,8%
10. Kristen Schmidt 6 kampe 1,0 points 16,7%

Slutstillingen i Skakligaen:
1. Team Xtracon Køge 56,0 p
2. Skanderborg 48,0 p 
3. Århus/Skolerne                                 40,0   p
4. Hillerød 34,0 p
5. Brønshøj 33,5 p
6. Jetsmark 33,5 p
7. BMS  33,0 p
8. Nordkalotten                                       31,5 p  
9. SK1968 30,0 p
10. Evans Vejle 20,5 p
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