De individuelle 38. Danmarksmesterskaber i skoleskak
Så har det været Junior-DM tid igen i Odense - same procedure as last year and same procedure as
any other year - som man fristes til at sige.
Hovedkredsen havde i alt ti mand til start fordelt på følgende hoveder... med scoren efter 8 runder til
sidst.
Gruppe B:
Jeppe N. Samuelsen, ASK, 4½
Malte Hallgren Petersen, ASK, 4
Gruppe C:
Holger Danielsen, Nordsjællands Grundskole & Gymnasium, 4
Mikkel Kofoed Pedersen, ASK, 3
Gruppe D:
David Csillac, ASK, 2½
Michael Petersen, ASK, 1½
Martin Percivaldi, Hillerød Skoleskak, 7
Gruppe E:
Victor Visti Muff, Hillerød Skoleskak
Alexander Wyss Hornshøj, Hillerød Skoleskak,
Gruppe F:
Markus Andreas Baadsgaard, Hillerød Skoleskak, 6

Til at supplere det glade selskab kan vi så lægge diverse forældre og ASKs juniortræner, så der i alt var
18 mand til start. Godt halvdelen tog til Odense i egen bil mens 8 mand tog fut'teren, hvilket skulle vise
sige at medføre interessante oplevelser på hjemturen.
Nå, i al fald var det om ikke helt standard fremgangsmåden, så dog en gentagelse fra for et par år
siden, at Martin Percivaldi scorede kartoflen, fandt bingonummeret, barberede geden, og hvad man
ellers siger, når man vinder DM i sin aldersklasse. Det gjorde han rimeligt overlegent, da han før sidste
runde var et helt point foran og således uden betænkning kunne tilbyde sin modstander remis ret
hurtigt. Så kunne de andre jo slås om resterne. Ganske pudsigt var det, at han to gange blev udsat for
Morra Gambit (1.e4,c5 2.d4,cxd4 3.c3) hvilket han en gang havde svære problemer med. Men nød
lærer folk at spille sort mod den gambit, og i år havde han en kølig variant med, som leverede to point
rimeligt sikkert. Han var ude at svømme en enkelt gang så vidt referenten ved. Hvis der var flere, nåede
referenten i al fald ikke at se det. Martin nåede også at komme i betragtning til en skønhedspræmie,
men fik den ikke denne gang modsat tidligere.
Jeppe og Malte i gruppe B fulgtes ad ret pænt. Malte havde en god første dag med flere sejre over
1800 folk og hans 4 a 8 ville have givet en del rating, hvis partierne eller var blevet ratet. Jeppe havde
sine problemer med klokken, der kostede her og der. Sådan noget med at spille med 5 sekunder per
træk i et halvt parti har sin pris. Men 4½ er bestemt ikke dårligt. Det kunne bare være blevet mere, da
der var stillinger til det.
Holger lagde voldsomt ud i gruppe C med 2½ i de tre første runder. Desværre blev det fulgt af en
periode uden selvtillid, charme og lækkert hår, før han fik scoret noget igen hen mod slutningen. Så det
endte altså med 50% til ham. Mikkel kom modsat forkert ud af starthullerne inden han nåede 2 af 4 på
førstedagen. Også andendagen var lidt fattig på point.

I gruppe D har vi allerede håndteret Martins sejr. Lidt nede i den anden ende af gruppen måtte David
og Michael tage til takke med en begrænset score og oplevelsen af at se 'Duffy' i levende live. Duffy er
Skoleskakmaskotten - den høje fyr med den gule udstråling, som man kan se på billeder fra stævnet.
Alexander og Victor havde det også lidt hårdt i gruppe E med Alexander som den bedst scorende med
hans 3 point mod Victors 1½ point. Denne gruppe blev domineret af Århus kredsen, der havde en
gevaldig masse deltagere med foruden de to øverst placerede.
Markus i gruppe F havde et flot resultat med sine 6 point. Desværre for ham og konkurrenterne var der
en suveræn vinder i Filip Boe Olsen, der som eneste spiller lavede 8 a 8. Da to andre spillere nåede
6½, blev det således til en 4 plads med en i øvrigt flot korrektion.
Sådan lidt ved siden af skal vi også nævne resultatet for Albert Lyng Petersen i gruppe E, der også
spiller i ASK, men grundet skolegang i Københavnsområdet stillede op for den hovedkreds. Han
startede med 4 a 4 på førstedagen. Så løb han ind i en grum lang rokade og endte på 5 point. Tæt på
et rigtig godt resultat... men altså ikke denne gang.
Ud over masser af skak i selve turneringen var der - masser af skak ved siden af. Lørdag eftermiddag
var der lavet flere arrangementer i form af simultan mod nogle af landets absolut bedre spillere samt
muligheden for at spille lyn med 5 mod 1 minut mod danmarksmesteren Allan Stig Rassmussen i fuld
offentlighed, idet partierne blev vist på storskærm. Folk kunne også møde Duffy og forsøge at spille
ham ud af hans grønne bukser. Der henvises til billeder fra disse begivenheder. Om aftenen var der
også fodbold samt DM i lyn for dem, der endnu ikke havde fået nok.
Om søndagen kom der så lige et stormvejr ind fra venstre. Heldigvis nåede de fleste, der havde taget
bilen, vist over Storebælt og hjem før broen blev lukket. Toget hjem kørte uden mærkbare problemer Det vil sige lige til vi kørte i S-tog det sidste stykke og Doktor Vind blæste et træ ned over det
forankørende tog. Så var den tur ikke længere. Behjertede forældre lod sig blødgøre af de høje
klageskrig fra Birkerød station og hentede de strandede, så vi alle kom hjem i fornuftig tid. Vi takker...
Jesper Schultz-Pedersen
Allerød Skoleskak, juniortræner

