
Løst og fast om 1. holdet - 2020/21 
 

Sæsonen 2019/20 var mærkelig med flytning af den afsluttende dobbeltrunde fra marts til september på 

grund af COVID19 nedlukningen, men sæsonen 2020/21 blev endnu mere mærkelig. Vi fik kun lov at 

spillede den indledende dobbeltrunde i slutningen af oktober 2020. Herefter blev turneringen først 

udskudt og senere suspenderet. Rigtig ærgerligt og vi var da også indstillet på at spille, når forholdene 

blev til det. Hovedbestyrelsen var dog desværre af en anden opfattelse. 

 

Der blev derfor ikke kåret en Danmarksmester og der var heller ikke nogen hold der rykkede ned. Køge 

havde dog lagt ud med 2 x 8-0, så mon ikke de ville være et godt bud på et Mesterskab. Vi startede med 

et lidt ærgerligt nederlag på 4,5-3,5 til Jetsmark, men spillede så en fantastisk match og slog 

Skanderborg med alle deres bedste danskere med 4,5-3,5. Vores 8 point rakte til en placering som nr. 7 

– men vi havde jo også mødt to stærke hold.  

 

Der var i denne sæson ikke debut til nye spillere, men glædelig comeback til Kristen Schmidt og 

Daniel V. Pedersen, der begge havde holdt en lille pause sidste sæson. 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.  

 

De 8 spillere vi havde med til Skanderborg, spillede alle to kampe, så vi fik kun udnyttet en del af 

truppen. Bedst scorende var Stellen Brynell og Kristen Schmidt, der begge scorede 1,5 point. Jonny 

Hector var en af de spillere, der scorede 1,0 point (som Kåre Kristensen, Esben Hove og Daniel V. 

Pedersen), men pointet var til gengæld mod Danmarks stærkeste spiller Mads Andersen! 

  

Der var ingen spillere der havde jubilæum i denne sæson, men i den kommende sæson, kan det ske for 

flere. Jacob Sylvan mangler kun 3 kampe for at nå de 75 1. holdskampe og Daniel V. Pedersen skal 

kun spille 1 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 2512 partier og scoret 1347, points, hvilket giver 53,6 %. Det er det samme 

som sidste år. I alt har Nordkalotten spillet 41 sæsoner – 16 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 2 kampe 1,5 points 75,0% 

1. Kristen Schmidt 2 kampe 1,5 points 75,0% 

3. Jonny Hector 2 kampe 1,0 points 50,0% 

3. Kåre Kristensen 2 kampe 1,0 points 50,0% 

3. Esben Hove 2 kampe 1,0 points 50,0% 

3. Daniel V. Pedersen 2 kampe 1,0 points 50,0% 

7. Jacob Sylvan 2 kampe 0,5 points 25,0% 

7. Lars Aaes Nielsen 2 kampe 0,5 points 25,0% 



 

Slutstillingen i Skakligaen (Suspenderet efter 2 runder): 

1. Team Xtracon Køge,  16,0 brætpoint,  4 mp 

2. Brønshøj,   10,5 brætpoint,  2 mp 

3. SK68  10,0 brætpoint 2 mp 

4. ØBRO  8,5 brætpoint,  2 mp 

4. Skanderborg, 8,5 brætpoint,  2 mp 

4. Hillerød,   8,5 brætpoint,  2 mp 

7. Nordkalotten,  8,0 brætpoint,  2 mp 

8. Jetsmark,   7,0 brætpoint,  2 mp 

9. Århus/Skolerne,  2,5 brætpoint,  0 mp 

10. Fredericia 0,5 brætpoint,  0 mp 
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