
Midtvejsrapport for vores 3 hold 
 

Så er alle vores 3 hold kommet godt i gang i Fynsserien og de 2 kredse i Serie 1.  

Vi har haft nogle afbud undervejs, og vi minder fortsat om at hvis du har sagt ja til at spille for dit 

hold, så forpligter det!  

Både overfor dine holdkammerater og overfor den klub som du repræsenterer. 

 

Odense 1: 
 

Vores førstehold er rigtigt stærkt i år, hvor vi har fået 2 nye, men kendte ansigter, Jakob Jensen og 

Johnny Holler, som begge spiller langt over deres rating. 

Vi har spillet 2 runder, begge hjemmekampe, og i uge 49 skal vi spille udenbys, i Nyborg. 

I uge 43 mødte vi Nr. Åby Junior 2, et fint hold som dog manglede ratingstyrke på de laveste 

brætter. Vi var favorithold og vandt klart med 5½-2½. 

I uge 46 mødte vi Tårnet 1, som er en af forhåndsfavoritterne til at vinde Fynsserien. Her fik vi stor 

glæde af vores forstærkninger, og vi var i stand til at slå dem med hele 5½-2½, igen! 

Efter 2 runder ligger vi på en 2.plads med 11 brætpoint, lige i hælene på Faaborg 1 med 11½ point. 

 

Serie 1: 
 

Igen i år er Serie 1 opdelt i 2 kredse med hver kun 6 hold. Når alle hold har spillet mod hinanden 

(sidste kamp er i uge 3), opdeles hele Serie 1 på ny, og der spilles slutspilskampe. Herom senere. 

Husk også den nye betænkningstid! I Serie 1 spilles der med 1½ time til hele partiet + 30 sekunder 

per træk. Altså ikke noget med ”40 træk”. Ingen tillægstid.  

Husk det nu! Der er ingen undskyldninger for at glemme det, for turneringslederen genopfrisker 

altid betænkningstiden når han byder velkommen. Det er pokkers ærgerligt at tabe et parti bare fordi 

man ikke lige hørte efter… 

Efter 4. runde vil vi kigge nærmere på de individuelle resultater og rose vores profiler i næste 

rapport!  

 

Odense 2: 
 

Kreds 1 i Serie 1 er præget af meget tætte kampe, hvor en alt for tidlig remis eller et afbud kan have 

stor indflydelse på hvor mange matchpoint holdene kommer hjem med! Efter 3 runder er der kun 

1½ brætpoint der skiller 3. pladsen fra 6. pladsen! Så alle point gælder! 

Vi har altså allerede spillet 3 runder, og den 4. er i uge 49 hvor vi spiller hjemmekamp mod 

Læseforeningen 3, som ligger på 1. pladsen i Kreds 1. 

I uge 43 mødte vi Årslev 1, som på papiret var favorit. Vi tabte 2½-4½ (sidste bræt var tomt), tæt på 

den forventede score. 

I uge 46 mødte vi Nr. Åby Junior 3, et hold med spillere der er svære at gennemskue – mange af 

deres spillere har rating på 1000-1100, men det fortæller ikke så meget om deres styrke, og de viste 

klart tænder! Vi måtte nøjes med 3-5. 

Ugen efter fik vi genoprejsning, da vi mødte Midtfyn 1, et jævnbyrdigt hold med erfarne spillere. Vi 

spillede lige op med dem, og da de samtidig havde et afbud, faldt vægtskålen i vores favør: 4½-3½ 

og vores første sejr! Dejligt for holdmoralen. 

Vi ligger på 5. pladsen, men der er som sagt tæt spil i kredsen, og vi ligger kun 1½ brætpoint efter 

3. pladsen, så meget kan nå at ændre sig endnu. 



Odense 3: 
 

I Kreds 2 i Serie 1 tegner der sig allerede nu et tydeligt billede: Kredsen er allerede nu opdelt i 2 

halvdele, hvor Ejby 1 klart dominerer kredsen med hele 20 brætpoint, mens Sydøstfyn 3 og Frem 4 

kæmper om 2. pladsen med hhv. 15 og 14 brætpoint. Vi ligger desværre på 6. pladsen, men vi har 

også mødt de 3 nævnte hold, så vi har gode muligheder for at hente point når vi møder de sidste 2 

hold, der begge ligger i den nederste halvdel af kredsen.  

I uge 43 mødte vi Frem 4, en ratingfavorit, og med et afbud var vi allerede bagud 0-1. Vi gjorde 

hvad vi kunne, og fik 1½-6½. 

I uge 46 mødte vi Sydøstfyn 3, et hold med en stor bredde, hvilket desværre var tydeligt på 

resultatet: 1½-6½. Der er stor forskel på Serie 1 og Serie 2, men det betyder samtidig at der er gode 

muligheder for at få en masse erfaring, så længe man er villig til at lære af sine fejl. 

I uge 47 mødte vi topholdet Ejby 1, og jeg skal da lige hilse og sige at det er skræmmende læsning, 

når man kigger på deres styrkeliste! Men alt kan ske i skak når vi smøger ærmerne op, og det gjorde 

vi! Den forventede score var det deprimerende 1,3-6,7 – men nej, vi endte 3. runde i Serie 1 med en 

positiv overraskelse: 2½-5½ mod det absolutte tophold! Vi tager det positive resultat med os når vi i 

uge 49 skal spille udekamp mod Assens 1, en kamp der kan gå begge veje. 

 

 

Tak for god opførsel og kampånd, og husk at deltage i de holdkampe som du er 

tilmeldt. Det er absolut nødvendigt for dine holdkammerater at holdet holder sammen 

og stiller op med de samme spillere. Husk også at træne taktikopgaver når du kan, fx 

ved at gå på vores hjemmeside og bruge 1-2 minutter hver dag!  
 

 


