
Løs og fast om 1. holdet - 2019/20 
 

Det blev en mærkelig sæson, der på grund af COVID19 blev forlænget. Den afsluttende dobbeltrunde 

blev flyttet fra marts til den første weekend i september og dermed blev det den længste 

Divisionsturnering i historien. I den lange periode, hvor turneringen var sat på pause lå vi på en 4. 

plads, men måtte efter den afsluttende runde i Skanderborg konstatere, at vi røg en plads ned og blev 

nr. 5. Vi vandt ellers planmæssigt 5,5-2,5 mod Nordre lørdag, men de 1,5 point vi fik mod 

monsterstærke Køge søndag, var lidt i underkanten. Heldigvis var vi på intet tidspunkt i 

nedrykningsfare og da Europa Cup´en blev udsat og senere aflyst, behøvede vi ikke at håbe på at vores 

5. plads var nok. 

 

Danmarksmesterskabet blev igen suverænt vunder af Xtracon fra Køge, der dog tabte til Brønshøj og 

spillede uafgjort mod Hillerød. Deres flotte score på 49,5 point var dog rigeligt til at tage Mesterskabet. 

Brønshøj var næsten lige så suveræne på 2. pladsen som de tog med 44,5 point. Vores ”onde ånd” de 

senere år – Jetsmark – snuppede bronzen med 41,5 point. 

 

Der var i denne sæson debut til Martin Jogstad, der ellers spiller i Lund i Sverige. Han er en rigtig god 

reserve at hente ind når det gælder. Kristen Schmidt og 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 altså ikke selv på banen.  

 

I denne sæson havde vi Stellan Brynell med i alle 9 kampe og han kvitterede for tilliden med flotte 6 

point mod stærkt selskab. Også Jonny Hector var tilbage i fin form og scorede 5 point af 8 mulige. 

Endelig kan man glæde sig over, at Esben Hove altid er en fremragende holdspiller. Det ser måske 

ikke ud som et festfyrværkeri, men små fordele bliver akkumuleret og slutspillene vundet og det gav 

5,0 point i denne sæson. For en sjælden gang skyld fik vi også et gratis point, da Århus/Skolerne lidt 

overraskende kun kunne stille med 7 mand i 1. runde mod os. Det blev Esben Ejsing, der fik en nem 

dag på kontoret. 

  

I denne sæson havde vi ikke mindre end to spillere, der rundende de magiske 100 kampe på 

Nordkalottens 1. hold. Allerede i 1. runde nåede Lars Aaes Nielsen de 100 kampe med en lidt tynd 

remis mod reserven Henrik Ochsner fra Århus/Skolerne. I næstsidste runde var det så Esben Hoves tur 

til at runde 100 kampe og det gjorde han med manér, da han slog Jan Christensen, Nordre i stor stil. 

Der er nu 10 spillere i Nordkalotten, der har rundet de 100 kampe på 1. holdet – og 6-7 af dem er 

fortsat aktuelle til 1. holdet, hvilket siger noget om den rutine holdet har. Esben Ejsing ligger nu på 97 

kampe og bliver formentlig den næste, der når den magiske grænse.  

 

Flere spillere kan også nå jubilæer i den kommende sæson. Jacob Sylvan mangler kun 5 kampe for at 

nå de 75 1. holdskampe og Daniel V. Pedersen skal kun spille 3 kampe mere før han passerer de 50 

kampe. Endelig behøver Christian Jepson også kun 3 kampe for at nå de 25 kampe på klubbens bedste 

hold.   



I alle tilfælde er 1. holdskampe i Europa Cup turneringen ikke talt med. 

 

Førsteholdet har spillet i alt 2496 partier og scoret 1339, points, hvilket giver 53,6 %. Det er 0,2 

procentpoint dårligere end sidste år. I alt har Nordkalotten spillet 40 sæsoner – 15 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. Stellan Brynell 9 kampe 6,0 points 66,7% 

2. Jonny Hector 8 kampe 5,0 points 62,5% 

3. Esben Hove 9 kampe 5,0 points 55,6% 

4. Kåre Kristensen 8 kampe 4,5 points 56,3% 

5. Jacob Sylvan 9 kampe 4,5 points 50,0% 

6. Peter Jakobsen 9 kampe 4,0 points 44,4% 

7. Christian Jepson 6 kampe 2,0 points 33,3% 

8. Lars Aaes Nielsen 6 kampe 2,0 points 33,3% 

9. Esben Ejsing 6 kampe 2,0 points 33,3% 

10. Martin Jogstad 2 kampe 1,0 points 50,0% 

 

Slutstillingen i Skakligaen: 

1. Team Xtracon Køge,  49½ brætpoint,  15 mp 

2. Brønshøj,   44½ brætpoint,  16 mp 

3. Jetsmark,   41½ brætpoint,  14 mp 

4. Skanderborg, 37½ brætpoint,  11 mp 

5. Nordkalotten,  36 brætpoint,  10 mp 

6. Hillerød,   35½ brætpoint,  7 mp 

7. ØBRO,   33½ brætpoint,  6 mp 

8. Århus/Skolerne,  33 brætpoint,  6 mp 

9. BMS,   27½ brætpoint, 5 mp 

10. Nordre,   21½ brætpoint,  0 mp 

 

Martin 

 


