Holdturneringen
Forord:
I forbindelse med Nordkalottens 10 års jubilæum, der blandt andet blev fejret med
Stormesterturneringen Silvan Cup i februar 1990, var det også meningen, at vi ville udgive et
jubilæumsskrift. Der blev skrevet flere indlæg, men desværre fik vi aldrig udgivet jubilæumsskriftet.
Jeg havde i efteråret 1989 skrevet nedenstående lille artikel om Nordkalottens meritter i
Holdturneringen de første 10 år af klubbens levetid. Det var dengang man skrev på skrivemaskine
og ikke tog kopier! Da jubilæumsskriftet ikke udkom så forsvandt artiklen i glemsel, men er nu
dukket op i forbindelse med oprydning i nogle skakkasser efter Niels Kløves død.
Artikel er i uændret form renskrevet i april 2015. Jeg håber nogle af klubbens nuværende
medlemmer og andre vil synes det er sjovt at læse om dette stykke klubhistorie.
Martin Stampe Noer
9. april 2015
Indledning
Få klubber har nået så meget på kun 10 år som Nordkalotten, når det gælder holdskak. Hvem er
f.eks. gået lige fra C-rækken til Mesterrækken eller har vundet to C-rækker, med deres 1. og 2. hold
inden for samme sæson. Oprykninger har været i overtal, men to gange er det dog gået galt og vi
har måttet forsøge os i en lavere række den næste sæson, men det er vel naturligt når udviklingen i
klubben er gået så stærkt.
Vi har på 10 år kæmpet os frem son en af de største i Nordsjælland og har gennem de sidste år
konstant haft 4 hold med i holdturneringen for 8. mandshold. En enkelt sæson var vi endda oppe på
5 hold og med den konstante medlemsfremgang som klubben har oplevet efter at vi er flyttet fra
Blistrup Skole til Græsted Skole er det ikke utænkeligt at vi i nær fremtid både får 5 og 6 hold med
– vi er jo over 80 medlemmer.
Sæsonen 1980/81
Efter at have deltaget i den foregående sæsons 4.-mandsholdturnering skulle Nordkalotten i
efteråret 1980 stille hold i den ”rigtige” holdturnering. Bestyrelsen med formanden Kjeld Bransner
fandt at der var basis for to hold, der af 8. Hovedkreds blev placeret i hver sin C-række.
1. holdet lagde ud med en smuk sejr på 6-2 over Skævinges bedste hold og man havde for første
gang vist, at man kunne regne med Nordkalotten. Man fulgte efter med en sejr på 6½-1½ over
Ålsgårde II og sidenhen gik det slag i slag med den ene sejr efter den anden. Nøgleopgøret mod
Helsingør IV blev vundet 5,5-2,5 og man begyndte at snakke om oprykning, men Helsingør var
ikke stoppet… De to næste kampe vandt Sundbyen 8-0. Kun et enkelt sølle halvt point var der i
forspring før den sidste kamp mod Fredensborg II. Kalot-spilleren var opsatte på at vise deres

allerbedste og sejrede sikkert 6-2. Så ventede man med spænding på hvordan det var gået Helsingør
i deres sidste kamp mod Skævinge og glæden var ubeskrivelig da denne kamp endte 4-4 og
Nordkalottens første oprykning var en kendsgerning. Holdets store profil var Mikael Sylvest, der
på det svære 1. bræt scorede 6 point – kun mod Espergærdes Bjarke Andersen måtte han ned.
Endnu bedre gjorde en anden af de spillere, der også nu 10 år senere gør sig gældende, Per
Topholm, det, da han scorede 6½ points! – på 3. bræt. Jo, vi var stærke i toppen. Hele 3 spillere
scorede 5 points: Ivan Nielsen og Jørgen Peitersen, der nu spiller i Ålsgårde, klarede det i kun 6
kampe, mens Poul Larsen måtte op på 7 kampe for at nå de fem points, men har var jo også
holdleder og kunne ikke tillade sig at melde afbud!
Derudover var det navne som Niels Kløve, Lars Christiansen, Carl Pedersen, Holck Knudsen,
Max Andersen, Poul Noer, Paul Kristiansen og Bo Nielsen, der tegnede klubbens bedste hold i
den første succesfulde sæson.
Klubbens 2. hold havde det noget svære og slap kun væk fra sidstepladsen i kraft af en imponerende
slutspurt. I 5. runde blev Fredensborg III besejret med 7-1 og i sidste runde var der kun 1½ points at
hente for Hørsholm IV. Holdet debuterede i holdturneringen ved at tabe 7-1 til Frederiksværks
næstbedste hold! Undertegnede blev noteret for den enlige gevinst og havde skrabet 3½ points
sammen på bræt 3, da sæsonen var forbi – at man kunne blive topscorer med det siger lidt om
holdets svaghed. De fleste navne er ikke mere at finde i Nordkalottens rækker mere. Faktisk er det
kun Poul Schmidt, der fra stamholdet endnu er medlem af klubben, men navne som Mogens
Brockdorff (nu Hornbæk), Jan Werner, Gustav Holmefjord og Jens Handest er dog kendte af
de fleste.
C3-rækken
1. Farum III
2. Espergærde IV
3. Hillerød IV
4. Frederiksværk II
5. Hillerød AS II
6. Hørsholm IV
7. Nordkalotten II
8. Fredensborg III

44½
36½
34
31
24
23½
18
12½

C4-rækken
1. Nordkalotten I
2. Helsingør IV
3. Skævinge I
4. Espergærde V
5. Espergærde VI
6. Fredensborg II
7. Farum V
8. Ålsgårde II

39½
37
35
34
24
20½
18
13

Sæsonen 1981/82
Det var med stor spænding Nordkalotten I kastede sig ud i de første kampe i B-rækken. Kunne
materialet bære eller stod der retur på billetten? Niels Kløve og Jørgen Peitersen var kommet på 2.
holdet og Lars Christiansen var heller ikke til disposition. Nye folk gjorde det imidlertid flot. Den
tidligere Espergærde-spiller Paul Kristiansen gik ind på 5. bræt og lavede 4/6 og Søren Fries
scorede max i de tre kampe han varetog på 8.brættet. Max Andersen var blevet fast mand, men var
næppe tilfreds med de to remisser han fik i 6 kampe. I toppen havde den nykårede klubmester Per
Topholm ovetaget 1. bræt og lavede 3 points, mens Mikael Sylvest endnu en gang viste at han var
en fremragende holdspiller og scorede 5/7.

Holdet levede til fulde op til forventningerne. Lagde ud med en fin 4½-3½ sejr over det langt mere
rutinerede Fredensborg I og vandt i alt 4 kampe, spillede en uafgjort og tabte kun stort til de senere
vindere fra Frederiksværk (2-6), samt beskedent til Ålsgårde I.
Kampen i 4. runde mod Borsholm vil ikke blive husket for 5-3 sejren, men for Topholms
”præstation”. Bedst mens han spillede, følte han, at det var nødvendigt at træde af på naturens
vegne og begav sig ud på det lille hus. Nu var toiletterne i Borsholm ikke bygget til en mand af
Topholms dimensioner og med et brag røg han gennem kummen, så rummet sejlede! Med våde
bukser måtte han fortsætte sit parti, men det forhindrede ikke klubmesteren i at vinde.
En 3. plads det første år i B-rækken var over al forventning og man så med forventning frem til den
kommende sæson.
2. holdet avancerede i kraft af to sejre – over Frederikssund III og Farum IV – og 1 uafgjort – med
Farum V – til en delt 5.-6. plads. Det gik langsomt for klubbens næstbedste hold, men det gik dog
og 6½ points mere end i den foregående sæson var vel ikke så galt.
Det var sket stor udskiftning på holdet. Faktisk var det kun undertegnede og Mogens Brockdorff,
der skulle forsvare holdets farver, men en ny lysende stjerne var på vej… Ulrik Barfod scorede 6/7
points og var det store samtaleemne. Havde vi et rigtigt juniortalent? Det var også i denne sæson,
hvor en anden spiller, der i de senere år skulle vise sig at være en fremragende holdspiller
debuterede. Bo Nielsen lavede 3/7 og lagde grunden til en flot karriere.
B3-rækken
1. Frederiksværk I
2. Fredensborg II
3. Nordkalotten I
4. Ålsgårde I
5. Borsholm I
6. Hørsholm II
7. Hillerød AS I
8. Farum III

38
30½
29
27
26½
25½
24
23½

C4-rækken
1. Skævinge I
2. Espergærde IV
3. Espergærde VII
4. Farum IV
5. Frederikssund
6. Nordkalotten II
7. Frederiksværk II
8. Farum V

39
35½
31½
28½
24½
24½
23½
16

Sæsonen 1982/83
Til denne sæson var vi tilmeldt et ekstra hold. Klubben var nu vokset så kraftigt, og flere ville gerne
være med til at møde andre klubber.
1. holdet oplevede sin hidtil værste sæson. Optimismen var ellers i højsædet. Vi skulle gøre det
bedre end sidste års 3. plads og den eneste ændring på holdet var at undertegnede skulle have min 1.
holds debut på 6. bræt. Det gik imidlertid galt fra første færd. ½ point i 1. runde mod de senere
vindere fra Hillerød og i de næste 3 kampe gav det sammenlagt kun 4 points! Hvad var der gået
galt? Alt smuldrede bare og i nødens stund forsvandt et par af de allerbedste. Mikael Sylvest var
flyttet til København og fik kun de 2 første kampe, Max Andersen drog ligeledes til hovedstaden
og med Carl Pedersen ude at rejse, stillede vi med 3 reserver hver gang. Vores håb var at Hillerød

AS havde gjort det næsten lige så slemt og kunne vi mobilisere alt til kampen mod dem i 5. runde,
kunne vi måske redde os. Men nej. Kun Max Andersen fik vi med trods utallige forsøg på
overtalelse og vi tabte den vigtige match 3½-4½ og røg ned i C-rækken igen. Surt show. Topscorer
på holdet blev Ivan Nielsen med 3/7 points på 8. bræt.
Klubbens 2. hold avancerede endnu en plads, da man med 29 points krøb op på 5. pladsen. En ny
mand optrådte i Nordkalottens trøje og scorede 4/5 points. Nogle mente, at han havde spillet skak
før i Hillerød og John Sørensen – for ham var det – skulle senere vise sig som en af klubbens
bedste spillere. Den megen utro på 1. holdet kunne mærkes på 2. holdet og kun Bo Nielsen spillede
alle 7 kampe med 2½ points som resultat.
Det nye 3. hold startede usikkert med nogle store nederlag til følge og man skulle på den anden side
af jul før den første sejr kom. Den nye Allan Rasmussen havde fået følgeskab af undertegnedes to
gymnasiekammerater, der trådte ind på bundbrætterne med formidabel succes. Frank Kristensen
scorede 3½/4 og Thomas Kirknel 3/3 og man fornemmede at disse knægte kunne drive det vidt.
Endvidere fik Frank Kristensen sin debut på klubbens bedste hold som reserve og hvad skete?
Han sluttede ubesejret med 1½/2!
3. holdet sluttede på en hæderlig 6. plads langt bedre en man havde turde håbe.
B3-rækken
1. Hillerød II
2. Ålsgårde I
3. Espergærde IV
4. Borsholm I
5. Fredensborg I
6. Helsingør IV
7. Hillerød AS I
8. Nordkalotten I

39
37
34½
29
26½
23½
18
16½

C4-rækken
1. Farum IV
2. Espergærde VI
3. Skævinge II
4. Hørsholm III
5. Frederiksværk II
6. Nordkalotten III
7. Frederikssund III
8. Espergærde VIII

42½
37½
28½
28
25
24
20½
18

C3-rækken
1. Espergærde V
2. Espergærde VII
3. Humlebæk I
4. Hornbæk I
5. Nordkalotten II
6. Farum V
7. Hørsholm IV
8. Fredensborg II

43
31½
30½
29
29
23½
21½
14

Sæsonen 1983/84
Det blev sæsonen hvor klubbens opgang igen begyndte. Vi kom i en forholdsvis let gruppe med kun
7 hold – heriblandt vores eget 3. hold og klubben kunne samtidig mønstre det stærkeste hold
nogensinde. John Sørensen var en kapacitet og han trådte ind på 2. bræt og lavede 5½ points i de 6

kampe. Mikael Sylvest var tilbage og så gav sæsonen debut til endnu en stærk spiller. Torben
Christensen, som havde undervist mig i matematik på gymnasiet, blev endelig lokket med i
klubben. I starten kun for at forstærke 1. holdet, hvor han startede på bræt 6, men ved juletid hurtigt
blev rykket op på topbrætterne. 4½/6 points var en flot debut, når man ikke har spillet skak i 15 år.
Sæsonen blev indledt på hjemmebane mod Nordkalotten III og vi skrev historie ved at vinde 8-0!
Der blev fulgt op med 7-1 i udekampen mod Sundet II og derefter blev oprykningen sikkert kørt
hjem med lutter 5½-2½ sejre. Sidste kamp var mod Hillerød III, der flere sæsoner havde ligget til
oprykning, men med 1 points forspring var der ingen tvivl om udfaldet. Det blev reserven Niels
Jørgen Christiansen, der sikrede den afgørende remis og så blev der ellers drukket champagne og
fejret at vi var tilbage i B-rækken.
Vores 3. hold havde større problemer med at få points og kom sig aldrig over den kedelige 1. runde.
To unge spillere fra Helsinge fik deres debut. Peter Kramer fik 3/6 points, mens kammeraten
Søren Andersen måtte nøjes med 1½ points i de 6 kampe. De to spillere var en væsentlig årsag til
at holdet i sidste runde kunne slutte med en sejr på 5½-2½ over Sundet II.
Med succesen var ikke tilendebragt med 1. holdets oprykning. 2. holdet ville ikke stå tilbage og
med 41½ points fulgte man med op i B-rækken til alles overraskelse. Lutter sejre blev det til og
specielt skal fremhæves Bo Nielsen og Frank Kristensen. De bankede alt og alle og med 7 points
blev de de første i klubbens historie, der kunne hædres på 8. Hovedkreds delegeretmøde som
”maxister”. Thomas Kirknel og Lars Christiansen lod dem dog ikke meget efter og satte kun ½
point til i de 7 kampe og hvad med Allan Rasmussens 6 points??? Jo, der var virkelig grund til at
se optimistisk på den kommende sæson.
C3-rækken
1. Nordkalotten II
2. Espergærde VII
3. Farum V
4. Frederiksværk IV
5. Espergærde IX
6. Frederiksværk III
7. Hornbæk II
8. Kokkedal I

41½
39
30½
29½
24½
24½
20
15

C4-rækken
1. Nordkalotten I
2. Hillerød III
3. Hornbæk I
4. Espergærde VIII
5. Ålsgårde III
6. Sundet II
7. Nordkalotten III

37
33
30
22½
19
13
12½

Med 1. pladser i de to C-rækker var det næsten en nødvendighed at de to hold skulle mødes i en
kamp – ”århundredes match”. 1. holdet skulle være stærkere og var det også: 6½-1½ vandt de og
satte opkomlingene på plads. Størst interesse var der om de to ”maxister” Bo Nielsen og Frank
Kristensen kunne fortsætte, men de kom i menneskehænder og tabte begge til henholdsvis Mikael
Sylvest og Martin Noer.
Sæsonen 1984/85
Vi var ikke kommet i B-rækken for at blive der. Vi ville videre og med forstærkelse af 2.
holdsspillerne Frank Kristensen og Thomas Kirknel, samt det nye medlem fra Dragsholm

Rasmus Pape var der gode chancer, selv om gruppen i år var på 9 hold. Vi vandt og vandt den ene
sejr efter den anden godt anført af vores nye spillere og før den sidste kamp mod vores værste
rivaler, Fredensborg, vidste vi, at vi ville rykke op med bare 2½ points. De kom let. Ja, faktisk fik vi
dobbelt så mange som vi skulle bruge, men det var egentlig ligegyldigt. Klokken 23.14 var de
nødvendige 2½ points hjemme og igen kunne champagnepropperne springe.
Sæsonen havde ellers fået en dårlig optakt for 1. holdet. Allerede i den anden kamp mod Helsingør
fik Poul Larsen en blodprop og kom på sygehuset. Selvfølgelig var han fraværende de næste
kampe, men nærmest sensationelt vendte han tilbage til de tre sidste kampe, hvor han scorede 50%
og specielt hans brandparti i sidste runde, hvor han totalt udspillede sin unge modstander, vil stå
prentet i manges hukommelse.
Torben Christensen spillede som vi kender ham og afgav kun ½ point i de 7 kampe han var med i
og Frank Kristensen måtte kun lægge to halve points i sine 8 kampe. Stjernen det år var dog
utvivlsomt Thomas Kirknel, der på 7. bræt vandt samtlige 8 partier og blev den første i 8.
Hovedkreds historie, der kunne blive topscorer med 8 points.
2. holdet gjorde det ganske pænt med 4 sejre og en 4. plads. For kun 2 sæsoner siden kunne
klubbens bedste hold ikke klare sig i B-rækken og nu havde klubbens næstbedste hold klaret sig der
– der er virkelig sket noget. Topscorer på holdet blev endnu engang Bo Nielsen, der opnåede 4½
points og igen viste hvilken værdifuld holdspiller han er. Niels Jørgen Christiansen fik 4 points i
en kamp mindre, men den score man lægger mest mærke til er holdlederen Allan Rasmussens. 7
remisser!!! Siger noget om hvor svær han er at besejre.
Klubbens 3. hold spillede sig ind på en lidt skuffende 7. plads efter kun en enkelt sejr, nemlig over
Farum VI, der blev slået 4½-3½. Holdets stærke mand var Peter Kramer der fik 5/6, men også
juniorspilleren Søren Andersen (3½/7), samt Jens Handest og Svend Bang (3/7) lovede godt for
fremtiden.
For første gang i klubbens korte historie prøvede man at stille et 4. hold og det gik godt. 4. sejre og
en uafgjort gav en flot 4. plads især i kraft af gode præstationer af de nye spillere Jens Frost (4/7),
Allan Jensen (4½/7) og Peter Aagaard (4/7). Holdlederen Georg Løndahl, havde problemer med
at finde reserver for to spillere i startopstillingen som ikke deltog overhovedet, men det lykkedes
hver gang, takke være en utrættelig præstation.
B3-rækken
1. Nordkalotten I
2. Fredensborg I
3. Sundet I
4. Espergærde VI
5. Espergærde V
6. Skævinge I
7. Horns Herred
8. Frederiksværk II
9. Helsingør IV

45½
40
36
35
34
34
24
23
16½

C3-rækken
1. Ålsgårde II
2. Hillerød III
3. Espergærde IIX
4. Frederiksborg I
5. Espergærde VII
6. Farum VI
7. Nordkalotten III
8. Fredensborg II

42
29½
28
27½
27
26
25
19

C4-rækken
1. Hornbæk I
2. Ålsgårde III
3. Ølsted I
4. Nordkalotten IV
5. Fredensborg III
6. Sundet II
7. Skævinge II
8. Espergærde IX

41
36
34½
29
26½
20½
19½
17
Sæsonen 1985/86

Toget stoppede ikke i A-rækken, selv om mange mente, at vi nu havde nået hvad vi havde materiale
til. Afslutningen på denne sæson blev uden tvivl den mest spændende i klubbens historie – ja,
måske har det været den mest spændende i holdturneringens historie nogensinde.
Før sæsonen var der ikke meget der tydede på noget stort. Rasmus Pape skulle tilbage til
Dragsholm efter kun en enkelt sæson i Nordkalotten og Poul Larsen var holdt op på grund af sit
helbred.
Kort før der skulle sættes hold faldt brikkerne imidlertid på plads. Rasmus Pape blev alligevel på
vores breddegrader. En ny ung stærk spiller – Martin Willerup – var flyttet til Gilleleje og blev af
undertegnede ovetalt til at stille op for Nordkalotten og da det samtidig lykkedes at overtale vores
hidtil stærkeste holdspiller, Mikael Sylvest, til et come-back var holdet perfekt.
Vi indledte med 4-4 mod Espergærde III, der mange år har været et af topholdene i rækken, vandt
så over Frederiksværk I og spillede to uafgjorte kampe mod henholdsvis Helsingør III og Hillerød
II. I den næstsidste kamp mod Rønne gik det imidlertid galt. De andre resultater i den jævnbyrdige
række gjorde, at vi var tophold, men på ”hjemmebane” i Hillerød – der ville Rønne helst spille, da
de også skulle spille mod Hillerød II – led vi et skæbnesvangert nederlag på 5-3. Vi stod bedre end
det, men med 3 boller til toppen John Sørensen, Torben Christensen og Rasmus Pape – noget
der aldrig tidligere var sket – var det umuligt at klare sig.
Farvel oprykning!!! Det måtte nu blive et opgør mellem Espergærde III og vores modstander den
følgende torsdag – Ålsgårde I. Gnisten var væk og lidt modløse satte vi os til brætterne for at spille
for så god en placering som muligt og vi var dog godt tilfredse med at redde livet i den første sæson
i denne række.
Ret tidligt spillede Torben Christensen remis, men så kom pointene et efter et. Hen på aftenen
kommer Thomas Kirknel hen til mig med sin noteringsseddel og blev godskrevet for et helt point.
”Det går strålende – hvis du vinder rykker vi op!” Jeg var ved at tabe næse og mund af forbavselse.
Men han forklarede: ”Jo, alle har vundet på nær Torben, så vi har 4½ points. Frank Kristensen og
Rasmus Pape står til gevinst, så hvis du…. – så har vi de ”umulige” 7½ points, der sender os forbi
Ålsgårde og Espergærde”.

Det kan nok være, at jeg gik til min modstander, der kort efter blev fældet i en kombination og da
Frank Kristensen samtidig havde sikret sig det fulde point, var ansvaret nu lagt på Rasmus Papes
skuldrer. I en forrygende tidnød, med et utal af patmuligheder besejrede han sin modstander Jørgen
Hansen og sikrede os en historisk 7½-½ sejr og dermed oprykning til Mesterrækken. Jublen ville
ingen ende tage. Formanden Børge Nielsen fik på forunderlig vis fremtryllet nogle flasker
champagne og så sprang propperne ellers for 3. gang på 3 år.
Dette års topscorer var den nye Martin Willerup, der kun måtte aflevere ½ points i de 7 kampe,
men Torben Christensen, Rasmus Pape og Frank Kristensen lavede dog også flotte præstationer
med 5 points. De øvrige på holdet var John Sørensen (1½/7), Thomas Kirknel (3½/7), Mikael
Sylvest (3½/6) og Martin Noer (4/7). Holdet har aldrig været plaget af afbud i denne opgangstid og
eneste reserve var Leif Kristensen, der scorede en enkelt remis i den kamp han fik.
Det var lige ved at 2. holdet skulle gøre 1. holdet kunststykket efter og vinde B1-rækken.
Espergærdes femtehold var dog en tand for stærke i det samlede regnskab selv om klubben i det
indbyrdes opgør fik klø med 5½-2½. To points skilte de to hold til Espergærdes fordel, men hvis
man lige som 1. holdet havde vundet 7½-½ i sidste runde, så…
Niels Jørgen Christiansen markerede sig endnu engang som en fin holdspiller og afgav kun to
remisser i de 7 kampe. En anden Christiansen, nemlig Lars, gjorde det også godt med 5½/6, mens
solide folk som Bo Nielsen, Allan Rasmussen og den tidligere 1. holdsspiller Per Topholm (der
havde taget en ”hvilesæson”) alle scorede 5 points.
1. brættet blev sikkert varetaget af bundsolide Leif Kristensen, der havde en flot sæson.
Topplacering i klubturneringen og 3½/6 i holdkampene, viste han havde prøvet at spille skak før.
Dette år blev det mest succesfulde af end en grund (1. holdets oprykning). Klubbens 3. hold, der
tidligere havde haft problemer med for alvor at markere sig, havde her en kanonsæson og vandt C1rækken med imponerende 44½ points!
Man lagde ud med to gange 7-1 over henholdsvis Farum VI og Skævinge II og så var alt og alle
advaret. Storsejrene blev ved og for lige som at slå det hele fast vandt de udekampen i sidste runde
mod Fredensborg III med 7½-½. Oprykningen skulle jo ikke komme i fare! Endnu en gang var der
bud efter topscorerpræmier til Nordkalotten. Søren Andersen og Svend Bang vandt samtlige 7
partier og havde Niels Kløve, der var en fremragende holdleder, ikke afgivet to remisser, så havde
også han kunne hæve et skakur i præmie.
En ny mand trådte ind på 2. bræt med stor succes. Egon Jensen lavede 5½ points og havde sin store
andel i oprykningen. De øvrige på oprykkerholdet var Richard Hansen (3/6), Aksel Pedersen
(3/4), Poul Noer (4/6) og Peter Kramer (4/5)
Det eneste hold, der ikke høstede den store succes var 4. holdet, der dog sluttede på en 5. plads. Det
kneb lidt i starten, men med sejre over Ølsted I og Frederiksborg I viste man dog, at det var
berettiget, at man var med. Det blev heller ikke bedre af, at Kell Kofoed og Jens Frost blev rykket
op på 3. holdet for at styrke det i de sidste og afgørende kampe. Inden nåede Kell Kofoed dog at

lave2½/3, mens Jens Frost fik 2½/5. Topscorer på dette hold blev den unge Peter Aagaard, der
ligesom sidste år scorede 4 points, men denne gang i en kamp mindre.
A1-rækken
1. Nordkalotten I
2. Espergærde III
3. Helsingør III
4. Ålsgårde I
5. Hillerød II
6. Rønne
7. Frederiksværk I
8. Farum III
9. Helsingør IV
C1-rækken
1. Nordkalotten III
2. Hillerød III
3. Fredensborg III
4. Helsingør IV
5. Espergærde VIII
6. Farum VI
7. Fredensborg III
8. Skævinge II

34½
34
30½
30
29½
28½
18½
18½
16½
44½
37
27
26½
24½
23½
22½
18½

B1-rækken
1. Espergærde V
2. Nordkalotten II
3. Fredensborg I
4. Ålsgårde II
5. Espergærde VI
6. Hornbæk I
7. Sundet I
8. Hørsholm II

38½
36½
33½
28
23½
22
21½
20½

C2-rækken
1. Espergærde VII
2. Fredensborg II
3. Frederiksborg I
4. Ålsgårde III
5. Nordkalotten IV
6. Frederiksværk II
7. Ølsted I

36½
28½
26
24
18½
17½
17

Sæsonen 1986/87
Der var stor spænding på før vores første sæson i Mesterrækken. En voldsom debat om udtagelse af
hold og især hvilke kriterier det skete under viste sig at være overflødig, da Martin Willerup
flyttede til Hillerød og holdet dermed gav sig selv. Nu man var Ejnar Andersen fra AS04, der via
Allan Rasmussen var engageret som spillende træner. Tanken var at han foruden at vogte det svære
1. bræt skulle gennemgå vores partier og øge vores spillestyrke, så vi ikke blev sendt tilbage til Arækken med et brag.
Debuten mod Frederikssund endte 2½-5½ og vi fik en forsmag på hvad der ventede os. Sidenhen
kom der dog sejre over Greve og Tornved og dermed var vi faktisk så godt som sikre på at redde
livet. Det totale sammenbrud kom i en bemærkelsesværdig kamp på hjemmebane mod Roskilde III
en iskold vinterdag. Torben Christensen var med Rasmus Pape en tur i grøften inden de stærkt
forsinkede nåede frem, men langt henne i matchen så det dog lige ud. I tidnøden gik alt galt og den
ene vinge faldt efter den anden. 8-0 til Roskilde – vi havde rigtigt fået kærligheden at føle i
Mesterrækken!
Vi rejste os dog og sluttede af med 3 sejre og i slutstillingen, viste det sig, at et nederlag på ”kun” 26 til Roskilde hin berømte vinterdag havde bragt os i 3. division – nu blev det midtsjællænderne, der
kom op.
Der var stor ”jævnbyrdighed” på holdet. 6 spillere scorede alle 4 points: Ejnar Andersen, Torben
Christensen, Rasmus Pape, Frank Kristensen, Thomas Kirknel og Per Topholm, mens

undertegnede måtte nøjes med ½ point mindre. Sidste mand i vores 1. sæson i Mesterrækken var
John Sørensen, der måtte nøjes med 2 points, men han måtte dog også melde afbud til 2 runder.
Nordkalotten II kom ind på en 3. plads i B2-rækken, men true et suverænt hold fra Frederikssund
kunne de ikke. Holdet startede godt og sluttede godt, men havde et par runder i midten af
turneringen, der ikke var til at prale af.
Mikael Sylvest spiller åbenbart bedst på 1. holdet for på 2. holdet blev det til fire biller i fire
kampe. Igen var det de solide holdspillere Egon Jensen og Lars Christiansen, der markerede sig
bedste med 5 points som blev opnået på de nederste brætter.
3. holdet mødte derimod deres Waterloo i B-rækken. De flotte takter fra forrige år var væk og man
gik fra den ene stor øretæve til den anden og kun det uafgjorte resultat mod de senere 7.ere fra
Espergærde var et lille lys i mørket.
Hvorfor gik det så galt. Jo, fra succesholdet var Richard Hansen, Egon Jensen og Søren
Andersen rykket op på 2. holdet og da Peter Kramer havde kvittet skakken var holdet meget
svækket. Samtidig var holdet i en stærk pulje og manglede det held man havde sidste år. Lidt synd,
man ikke kunne holde oprykningsholdet sammen, men man er nødt til at stille det stærkest mulige
hold i hver række.
4. holdet indtog sin sædvanlige plads lige over bunden i sin C-række. Den obligatoriske sejr kom i
næstsidste runde, hvor man slog Farum VI, der så blev nummer sidst. Når man bliver topscorer med
2½ points som Jens Frost og Jesper Holm gjorde, er det klart at det ikke er topplaceringerne man
kæmper om. En spændende fornyelse var klubbens første kvindelige holdspiller Susanne Larsen,
der scorede 1/3, men desværre forlod klubben hurtigt efter!
Mesterrækken
1. Roskilde III
2. Frederikssund I
3. Nordkalotten I
4. Greve I
5. Espergærde II
6. Helsingør II
7. Horns Herred I
8. Tornved I
B1-rækken
1. Roskilde IV
2. Farum III
3. Fredensborg I
4. Ålsgårde II
5. Hornbæk I
6. Sundet I
7. Espergærde VII
8. Nordkalotten III

34
33
31
28½
27½
26
25
19

36½
33
32
29
28
26
26
13½

B2-rækken
1. Frederikssund II
2. Farum IV
3. Nordkalotten II
4. Espergærde VI
5. Roskilde VI
6. Ølstykke I
7. Jyllinge I
8. Skævinge I

42
32
31
27½
27
25½
20
19

C3-rækken
1. Hørsholm II
2. Hillerød III
3. Fredensborg II
4. Frederiksborg I
5. Frederiksværk II
6. Nordkalotten IV
7. Farum VI

34½
31½
30
27
20½
15½
9

Sæsonen 1987/88
Denne sæson blev en katastrofe for 1. holdet. Det startede ellers meget pænt med et knebent
nederlag til Frederikssund, uafgjort mod storfavoritterne Helsingør I og den ventede 6-2 sejr over
Helsingør II, men i foråret gik det helt galt.
Måske var det fordi vi brugte kræftrene på Politiken Cup – det gav i alt fald afbud fra Søren
Andersen og undertegnede til udekampen mod Greve, eller måske fordi vi simpelthen ikke var
bedre. Det gav ikke mere end 11½ points i de sidste fire kampe og det var ikke nok til at redde os.
Helt hen til sidste runde havde vi chancen for at redde livet, hvis vi kunne slå Farum II på
hjemmebane (da vi arrangerede sidste runde), men med 2 afbud og en udeblivelse, faldt holdet helt
sammen og vi tabte med 5-3 i stedet. Dermed sluttede vi på 7. pladsen i rækken og indstillede os på
A-rækken.
De oplivende momenter på holdet var Ejnar Andersen, der lavede 4 points i 6 kampe, samt John
Sørensen, der fik 4/7. Samtidig kunne Søren Andersen også være sin indsats bekendt med 2/3
points.
2. holdet havde heller ikke nogen stor sæson. Det startede ellers godt med fire sejre, men 6 points i
de 3 sidste kampe giver ikke oprykning og holdet måtte finde sig i en lidt skuffende 5. plads.
Også 3. holdet blev nummer 5 i sin række efter en del middelmådige resultater. Efter nedrykningen
var det ventet at holdet ville gøre en bedre figur og blande sig i topstriden, men der var hurtigt
”udsolgt”. Problemet var, at der var usædvanligt mange afbud og når så nogle spillere bliver rykket
op på 2. holdet skal det gå galt. Holdleder Niels Kløve havde nok at gøre med bare at stille hold,
men det lykkedes dog.
For første gang nogensinde stillede Nordkalotten med både et 4. og et 5. hold. Som ventet havde 5.
holdet ikke meget at skulle have sagt, men et enkelt uafgjort resultat mod Hørsholm III kunne da
skrives på plus-listen. 4. holdet var i samme række og klarede en flot 4. plads hjem. Det så endda
bedre ud i starten, men siden blev det svære og de to sejre i åbningsrunderne sat en enkelt uafgjort
var hvad det blev til.
Mesterrækken
1. Helsingør I
2. Espergærde II
3. Frederikssund I
4. Farum II
4. Greve I
6. Rønne I
7. Nordkalotten I
8. Helsingør II

B2-rækken
38½
35
31
29
29
28½
24
10

1. Sundet I
2. Farum III
3. Ølstykke I
3. Roskilde VI
5. Nordkalotten II
6. Espergærde VI
7. Horns Herred II
8. Stenløse II

45
34
29½
29½
27½
22½
21
15

C1-rækken
1. Ålsgårde III
2. Fredensborg II
3. Hillerød IV
4. Espergærde VIII
5. Nordkalotten III
6. Frederiksborg I
7. Helsingør IV
8. Hornbæk II

40½
31½
30½
29½
27½
26½
19½
18½

C2-rækken
1. Birkerød I
2. Hillerød III
3. Ølsted I
4. Nordkalotten IV
5. Hørsholm III
6. Fredensborg III
7. Frederiksværk III
8. Nordkalotten V

36½
36½
30
27
25
23½
23
12½

Sæsonen 1988/89
Nordkalotten reddede alligevel livet i Mesterrækken. Da Gentofte trak deres hold fra 2. division, var
der et hold mindre i hver række der skulle ned og det blev vores chance. Vi prøvede på alle måder
at få en spillende træner og havde da også en aftale i stand med Pimonov, der var kommet til landet
½ år før, men hver gang vi skulle spille, så kunne han ikke?!! Derfor måtte vi klare os med vores
egne spillere og det gik da også al forventning. Vi var ellers lidt bange. Vi havde sagt farvel til
Ejnar Andersen og Thomas Kirknel ville ikke spille denne sæson.
Thomas Kirknel kom dog på bedre tanker i foråret, så vi kunne have ham med de sidste 3 kampe,
men ellers var det den gamle 1. holdskæmpe Mikael Sylvest, der tog slæbet.
Skønt holdet var svagere kom vi aldrig i nærheden af nedrykning og den afsluttende 5. plads kunne
med lidt koncentration i den sidste match mod Frederikssund godt være blevet forbedret. Dette års
største sejr kom allerede i 2. runde, hvor vi i Tornved bankede de lokale helte med 6½-1½ og det
lunede efter forrige års skuffelser.
Den store pointsluger blev Søren Andersen, der debuterede som fast mand med 5½ points, men
også Torben Christensen havde en flot sæson med 4½ points på 2. bræt.
Vores næstbedste hold lagde ud med et chokerende nederlag på 6½-1½ til Hørsholm II. Sidenhen
kom der dog andre boller på suppen og man sluttede på en fin 3. plads, men dog uden på noget
tidspunkt at have en oprykning indenfor rækkevidde. Holdets lavede nemlig et flot hop opad i
tabellen i sidse runde, hvor man vandt 7-1 over Horns Herred II og det var hovedårsagen til den
pæne slutplacering.
Holdet led af, at måtte afgive Mikael Sylvest til 1. holdet en del gange og det var endnu en gang Bo
Nielsen, der viste, hvilken fremragende holdspiller han er. 5 points af 6 mulige blev det til, hvilke
suger noget om hans klasse, når han spiller i vores klubtrøje.
Nordkalotten III og IV var i denne sæson i samme række, men uden at det gav nogen oprykning for
nogle af holdene. 3. holdet vandt ”kun” 5-3 i den indbyrdes kamp og efter et par skuffende nederlag
var løbet kørt hvad angår oprykning. Her lagde man især mærke til juniorspilleren Jesper Aagaard,
der scorede 5½ points samt Jørn Madsen, der fik 4½/6. En ny mand, Jørgen C. Rasmussen,
gjorde det også smukt med 3½/5, mens formanden Niels Kløve nåede 3 points i kun 4 kampe.

4. holdet kæmpede hårdt mod Frederiksværk III om at undgå sidstepladsen. Begge hold havde en
uafgjort før de tørnede sammen i sidste runde og her satte Nordkalotten tingene på plads med en
sikker 5½-2½ sejr. Der blev ikke scoret så mange points på holdet og derfor er Morten Pedersens
4½/7 ganske imponerende. Eneste ubesejrede var Niels Jørgen Christiansen, der vandt de to
kampe på bræt 1 som han deltog i som reserve.
Mesterrækken
1. Espergærde II
2. Greve I
3. Rønne I
4. Hillerød II
5. Nordkalotten I
6. Frederikssund I
7. Tornved I
8. Farum II

35½
34
30
28½
28½
26
22
19½

C2-rækken
1. Fredensborg II
2. Birkerød II
3. Nordkalotten III
4. Stenløse II
5. Hillerød IV
6. Ølsted I
7. Nordkalotten IV
8. Frederiksværk III

39
38½
33
29½
26
24½
20½
14½

B2-rækken
1. Espergærde V
2. Hørsholm II
3. Nordkalotten II
4. Farum III
5. Roskilde VI
6. Horns Herred II
7. Skævinge I
8. Ålsgårde III

40
35½
28½
27½
27
25½
23½
20½

Så meget nåede vi altså de første 10 år klubben eksisterede. 1. holdet har bidt sig fast i
Mesterrækken, 2. holdet har ligget i den bedste ende af B-rækken længe og må forventes snart at
kunne tage springet op i A-rækken og mon ikke 3. holdet kan vende tilbage til B-rækken. Med over
80 medlemmer i klubben er fundamentet i orden for yderligere avencement for vores hold.
I det foregående er beskrevet et stykke klubhistorie. Holdturneringen er en af de vigtigste
begivenheder i klublivet og som det ses har vi nået en masse allerede. Jeg har forsøgt at finde de
vigtigste begivenheder og spillere og trække dem frem. Desværre er det ikke muligt at nævne alle
der har optrådt i vores klubtrøje, men husk at alle der ”bare” har spillet én holdkamp har hjulpet
klubben op til hvad den er i dag. Lad os håbe den positive udvikling fortsætter og vi også i
fremtiden vil have stærke hold at sende i kamp mod vores naboklubber.
Martin Noer

