6-By-Turnering i Silkeborg
Claus Qvist Jessen
En gang imellem er det ret fedt at være referent. Fx her i sæsonstarten, hvor det nærmest vælter
ind med gode Skanderborg-resultater, allerede inden vore fælles helte for alvor er kommet i gang
med brikkerne.
Hele introen til efterårets holdturnering har nærmest været brolagt med succeshistorier. Først
vandt vores 12-mands-hold for kun anden gang på alt for mange år den meget traditionelle tre-byturnering i Herning, så blev Jackie Andersen hurtig-DM efter omkamp, og søreme om ikke vor nye
svensker, GM Daniel Semcesen, gik hen og blev svensk mester. Lidt mere hjemligt og knap så
skakligt var det, da Kristian Seegert på overlegen vis profilerede sig som ekspert i TV-transmitteret
3D-labyrintløb, mens unge Jonas Bjerre igen-igen har taget farmand Tavs på slæb rundt i Europa
og har tæsket folk til plukfisk. Det går ikke så ringe endda for klubbens stolte folk.
Sjette etape i raketten kom så mandag d. 20. oktober. I anledning af musicalen Chess' opsætning i
Silkeborg havde den stedlige Sparekassen Kronjylland gavmildt lokket med et sponsorat på 2 x
4.000 (4.000 til hver sæson - 14-15 og 15-16). De mange, rare penge var til vinderen af intet
mindre end en seks-by-turnering for otte-mands-hold, og det havde lokket en masse godtfolk af
huse. Udover arrangøren Silkeborg var det Viborg, Randers, Herning, Nordre og så Skanderborgs
raske drenge, alle i stærk opstilling. Også meget officiel deltagelse, da der var deltagelse af to
tidligere DSU-formænd (Steen Juul Mortensen og Erik Søbjerg) plus en tidligere formand for både
DSU’s Støtteforening og Skaknævnet, den ærede byretsdommer Morten Fabrin.
Det blev sagt, at samtlige hold lå mellem 2000 og 2100 i snit pr. hold – efter sigende højst for
Skanderborg, hvilket egentlig gjorde os til en slags svage favoritter, men med 2 x 15 pr. parti kunne
meget underligt nå at ske. Stærke folk over alle brætter – og som det tynde øl kom vores
medfølgende heppekor: Formand Anders. Moralsk støtte er en glad ting, og vi skulle jo have en til
at modtage checken. I hvert fald skulle formanden modtage det fine skakur, som alle de
deltagende klubber fik ét af hver. Godt ini’tiv fra Kronjylland.
Skanderborg var allerede fra starten i topform med en frygtindgydende top med Mads A., Nikolai
og Jackie på de tre første. Videre nedad fulgte Jan Rode, Kristian Seegert, Peter Grove, Colin
Watson og Claus Qvist. Det er jo altid godt med en næsten-GM på toppen, men det var Jackie, der
trak mest omtale inden runderne startede. ”Hurtig-skak-Danmarksmesteren” blev nævnt nogle
gange, og allerede inden første brik var slået, havde Jackie fem psykologiske fordele.
Første runde havde parret os med værterne fra Silkeborg, og det lignede en ret jævnbyrdig kamp –
i hvert fald til deres folk begyndte at falde som fluer, og det hele endte med sikre 6-2 til
Skanderborg. Det gav os en midlertidig andenplads efter Herning, som gjorde det slemme ved
Randers. 7-1 til uldjyderne, mens sidste match endte 5-3 til Nordre over Viborg. Man anede
allerede en vis splittelse i feltet, men der var endnu laaaang vej hjem.
I anden runde skulle vi så have Randers, og ovenpå Hernings 7-1-sejr var det lidt i underkanten, at
vi ”kun” vandt 6-2. Stadig godt, og søreme også nok til en midlertidig førsteplads – et lille halt point
foran Herning, der ”kun” spillede 4½-3½ mod Nordre.

Tredje runde skulle vi selv have fornøjelsen af Nordre. De havde en god blanding af folk fra deres
1.- og 2.hold – og det samme havde vi selv. Lidt af en revanche for fjenden, da vi jo i sæsonen 1314 havde fornøjelsen af at slå netop Nordre 2 i den direkte duel om oprykningen til divisionerne.
Den vandt Skanderborg som bekendt, men nu måtte vi nøjes med 4-4, bl.a. efter at Mads afgav sit
eneste, halve pointtab i turneringen. Herning overtog kortvarigt førstepladsen i kampen om
pengene efter en 5½-2½ mod et af de svagere hold, Viborg. Vi var nu et enkelt point efter Hernings
stormtropper.
I fjerde runde skulle vi så have det længe ventede topopgør mod Herning. Det lå i luften, at det var
hér, de 8.000 kroner skulle fordeles, og det skete til formandens udelte tilfredshed. 5-3 til heltene
fra 8660, og så var det os, der var et point foran før sidste runde. Dér skulle Herning have de seje
folk fra Silkeborg, mens vi skulle have fornøjelsen af de lidt blødere folk fra Viborg – ganske vist
med JOFN i toppen, men på papiret underhunde i forhold til os. Nordre skulle have Randers, men
de tre points efter os og skulle satse på miraklerne.
Det skete heldigvis ikke. Det blev faktisk aldrig særligt spændende, for især i toppen slog vore
drenge hårdt og ubønhørligt JOF & Co. baglæns af brættet, og da røgen var lettet, havde vi vundet
6½-1½. Slut, prut, finale, og der var hele 3 pts. ned til Hernings andenplads og med Nordre
yderligere 1½ pt. bagud. Sådan, drenge!
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Individuelt var der hele fem spillere fra de seks hold, der scorede maximum. Heldigvis sad tre af
dem hos Skanderborg, nemlig hurtighajerne Nikolai, Jackie og Peter Grove, mens vor næsten-GM
Mads måtte "nøjes" med 4½/5 på toppen mod rigtig god modstand. Så gjorde det lidt mindre, at
kun to af de resterende fire kom på 50 % eller derover. Flere individuelle scorer og lidt til kan findes
på www.silkeborgskakklub.dk.
Stor jubel over hele linjen, og selvom sæsonen ikke en gang er startet for alvor, har Skanderborg
allerede taget de første to holdgevinster plus masser af individuel hæder. Så skal vi bare "lige"
genvinde hold-DM-titlen fra 2012-13.
Den flotte præstation gav så 8.000 gode danske sponsorkroner til klubben, og formanden var glad
(igen) og havde ikke de store problemer med at blafre med checken og sammen med vores fælles
vinderhold smile flot til fotografen. På mystisk vis glemte vor formand at invitere hele holdet i baren.
Det kan nås endnu ☺.

Jeg er sikker på, at bestyrelsen kan finde på noget at bruge de mange penge til. Må jeg fra min
ydmyge plads på succesholdets ottendebræt foreslå, at vi forgylder det ellers sponsorløse
andethold en smule, så vi har gode, solide banker bag både første- og andetholdet. Det har vist
altid knebet lidt med at få sponsorpengene til at sive ned gennem rækkerne, og det må såmænd
også gerne give lidt gulddrys til tredje og fjerde. Lad endelig pengene komme hele klubben til
gode.

