Sørli skole Akershusmester i sjakk for skolelag!

Akershusmesterskapet i sjakk for skolelag ble arrangert sist søndag på Fjellsrud skole på Fjellhamar. Sørli skole representerte Nittedal, og gjorde en glimrende innsats! 

Tidligere har Rotnes skole vært den store skolen på sjakkfronten i Nittedal. Med 5 seire på rad i Akershusmesterskapet i årene 1999 – 2003 satte skolen en rekord som skal bli vanskelig å slå. Men nå er det Sørli skole som har tatt over – og mye tyder på at dette vil fortsette noen år.

Ungt lag, lovende spillere

Sørlis lag besto av Viktor Weidemann Mathisen, Christopher Jonhaugen Scholz, Ruben Færø Johnsen, Sondre Sand og Hallvard Andersson. Disse går bare i 4. og 3. klasse, og det var derfor en stor overraskelse at de gikk helt til topps i år. Men alle spillerne er svært lovende i sine årsklasser, og dette kan bli veldig interessant i årene som kommer. Hvis de fortsetter slik de har begynt, kan Sørli være blant Norges beste skoler om noen år.

Laget startet med å slå fjorårsmestrene Sørum med utklassingssifrene 3,5 mot 0,5 poeng, og fortsatte deretter i samme stil gjennom hele turneringen. Det eneste laget som bød på alvorlig motstand, var Setskog som endte på 2. plass. Her vant Sørli en knepen seier, og det var ikke så langt fra at Setskog hadde vunnet. I så fall hadde Setskog blitt Akershusmestre, for dette laget vant alle sine andre kamper.

Sørli endte til slutt med 10 lagpoeng av 10 mulige, og 16,5 individuelle poeng av 20 mulige – en kjempeflott innsats. Setskog kom på 2. plass med 8 lagpoeng, og Sørum på 3. med 6 lagpoeng. 

2 ”bordpremier” til Sørli

Mesterskap som dette arrangeres med 4-mannslag, der den antatt sterkeste spilleren sitter på 1. bord og er lagkaptein. I tillegg til de vanlige premiene settes det også opp såkalte bordpremier, som vinnes av den spilleren som scorer flest poeng på hvert av de 4 bordene. Her fikk Ruben premien som beste 3.bordsspiller med 4 av 4 mulige poeng, mens Hallvard ble beste 4.bordsspiller med 3 av 3 mulige poeng. Ruben, Sondre og Hallvard vekslet på å spille på 3. og 4. bord, mens Viktor og Christopher spilte alle kampene på henholdsvis 1. og 2. bord. Viktor hadde også premien som beste 1.bordsspiller innen rekkevidde, men tok veldig fornuftig et par strategiske remiser (uavgjort) for å sikre lagseieren. 3.klassingen Christopher gjorde en flott jobb med 3 seire på 2. bord, og Sondre var med utmerkede 2,5 av 3 mulige poeng også nær ved å vinne en bordpremie.

Til Norgesmesterskapet i april / mai

Som Akershusmester er Sørli kvalifisert for å delta i Norgesmesterskapet for skolelag, som arrangeres i månedsskiftet april - mai. Her møtes de beste lagene fra hele landet, og Sørli kommer til å få knallhard motstand. Det er nok urealistisk å vente seg alt for mye her, når mange av motspillerne vil være opp til 4 år eldre, men det blir uansett spennende og lærerikt. Sørlis styrke er nok særlig jevnheten i laget; alle sammen spiller bra. Dette gir utslag mot andre lag, som ofte kan ha en eller to toppspillere – men sjelden fire - fem.

