
Mod kamp nr. 100! 

I den sidste weekend i oktober tager Nordkalotten hul på sin 12. sæson i træk i Skakligaen. Da Skakligaen 

netop i 2005-06-sæsonen, som var Nordkalotten’s første i landets fornemste række, blev udvidet til 10 

hold, så er det let at regne ud, at 1. runde i 2016-17 sæsonen dermed bliver kamp nummer 100 for 

Nordkalotten i Skakligaen, hvad der vel nok er værd at markere med et tilbageblik. Af hensyn til 

skarpsindige læsere skal jeg måske lige få med, at Færoyar ganske rigtigt trak holdet midt i 2005-06-

sæsonen, men da vi havde mødt dem inden (og vundet 5½-2½), så er det korrekt med 99 spillede 

kampe.  

Så altså 99 kampe – og ikke mindre end 792 partier! Ser man først på kampe og placeringer, så har vi 

vundet 46 kampe, 17 uafgjorte og tabt 36. Placeringerne har været 7-6-7-6-5-5-4-5-4-5-3. Det stemmer 

ganske godt overens med min delvis subjektive oplevelse af de 11 år: De første i al fald 4-5 år var der eet 

mål fra sæsonstart: at forsøge at få lagt betryggende afstand til den ubehagelige 9. plads, mens vi de 

seneste sæsoner har tilladt os at drømme om medaljer og mulig Europa Cup deltagelse. Medaljerne 

havde vi næsten opgivet forud for 2015-16-sæsonen, for fremkomsten af fænomenet Philidor betød jo, 

at der kun var 2 medaljer at spille om og hvor Skanderborg desuden var storfavorit til at tage sølvet. 

Netop derfor var vores bronzemedalje og deraf følgende Europa Cup deltagelse (6.-12. november i Novi 

Sad, Serbien) særligt glædende. 

Tilbage til statistikkerne for de forløbne 99 kampe. Hvem har spillet flest gange? Scoret flest point? 

Hvem har den bedste procentscore? Svarene findes nedenfor og rummer måske ikke så mange 

overraskelser for en Nordkalotten-insider, men måske er der alligevel nogle små overraskelser. 

TOP 10 for flest kampe: 

Jonny Hector 97 

Peter Jakobsen 94 

Kåre Kristensen 92 

Lars Aaes Nielsen 82 

Stellan Brynell 74 

Esben Ejsing 71 

Esben Hove 66 

Søren Koch 52 

Daniel V. Pedersen 38 

Jacob Sylvan 34 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

TOP 10 for flest points 

Jonny Hector 66 

Stellan Brynell 50,5 

Kåre Kristensen 48,5 

Peter Jakobsen 46 

Lars Aaes Nielsen 40 

Esben Ejsing 31,5 

Esben Hove 29,5 

Søren Koch 24 

Björn Ahlander 19,5 

Jacob Sylvan 18 
 

TOP 10 for bedste procentscore 

Stellan Brynell 68,2 

Jonny Hector 68,0 

Björn Ahlander 67,2 

Jacob Sylvan 52,9 

Kåre Kristensen 52,7 

Peter Jakobsen 48,9 

Lars Aaes Nielsen 48,8 

Søren Koch 46,2 

Esben Hove 44,7 

Esben Ejsing 44,4 
 

For mig er den vigtigste statistik (og ikke kun fordi jeg selv er nr. 3….) den for flest spillede kampe. Den 

fortæller nemlig en historie om stor stabilitet, hvor kun få spillere har sagt farvel undervejs. I hvor 

mange topklubber i Danmark står 10 spillere for næsten 90% af ALLE spillede partier gennem 11 

sæsoner? Tilsvarende står de 10 bedst scorende spillere for ikke mindre end 93% af alle points! Vi er en 

sammentømret flok, alle vil gerne spille og selv om vi typisk har opereret med en førsteholdstrup på kun 

10 spillere, så har vi kun sjældent haft problemer med at stille 8 kampklare spillere. 

I sport er det blevet meget populært at tale om vinderkultur. Det kan måske for nogen lyde lidt tvivlsomt 

at overføre dette til holdskak, men jeg tror ikke, at det kun var en tilfældighed, at det lige var os, som var 

det første hold i Danmark til at slå Philidor (og i øvrigt også i pokalskak haft fornøjelsen med adskillige 

sejre og uafgjorte). Vi er nogle rutinerede drenge (yngstemanden Jacob Sylvan har lige rundet de 40 år), 

som ikke lader os imponere ligegyldigt, hvem der sidder på den anden side af brættet og hvad 

ratingtallet siger. 



Tallene viser også, at vores absolutte ankermand er Hector, der i øvrigt også er foregangsmand 

angående vinderkultur. Uden at have regnet den præcise performancerating ud, så er det også mit 

indtryk, at Jonny i Skakligaen har præsteret noget højere, end hans ratingtal i perioden har tilsagt. Den 

unikke præstation var selvfølgelig de historiske 9 af 9 (!) i 2009-10-sæsonen. En nærmest umulig bedrift. 

Husker, at jeg før sidste runde, hvor Jonny var Sort mod Arne Matthiesen, mest i spøg opfordrede ham 

til at spille remis i sidste runde, for ellers kunne man jo ikke regne præstationsratingen ud! Heldigvis 

lyttede Jonny ikke til den slags sludder og slog Arne i flot stil. Jonny spillede i øvrigt med i de første 83 

kampe, men de sidste 2 år er London Classic kommet i vejen og har kostet et parti hvert år. 

Så det er status lige nu. Hvis man skal hejse et bekymringsflag, så må det være, at selv om det påstås, at 

”50 er de nye 40”, så kan man frygte, at alderen inden alt for mange år begynder at sætte sine spor i 

vores præstationer. 

Men foreløbig vil jeg og resten af Nordkalotten fejre det runde hjørne og se frem til mange flere gode 

sæsoner i Skakligaen! 


