
Det mest tavse - og tænksomme arrangement i 
personaleforeningens historie
Som ny medarbejder kan jeg naturligvis ikke bekræfte rubrikkens tese. Men udsagnet blev gentaget som en stille, men munter hvisken blandt 
skakarrangementets tilskuere.



Seks modige modstandere stillede sig til rådighed for simultandysten. Nogle var mere komfortable med situationen (og reglerne) end andre!  Pia Larsen Emi
    og et lokalt talent fra Esbjerg Skakforening, Lucas Ferslev l James Skov Sørensen Lars Søllingvraa Niemann Nermin Dedovic Mette Nysom Thomsen

Jensen.

Der var ingen skomagermatter (sejre i få træk). Alle gav deres yderste, og man kunne i den larmende stilhed høre, hvorledes hjernegymnastikken brændte 
kalorier af. I løbet af arrangementet var der op til ti tilskuere, der i god skakskik formåede at overholde tavshedspligten. De gik pænt rundt om de opstillede 
brætter og observerede både de gode, og mindre gode træk - fra begge sider af brættet!

De kvindelige modstandere måtte som de første hejse de hvide flag for nogle drabelige matangreb mod deres forsvarsløse kongestillinger. Dernæst måtte 
Lucas give op efter et fejlslagen offer og et skarpt kontraangreb. Lars Niemann kæmpede bravt og viste flotte skakskills, men måtte til sidst se en skakmat 
mod sig.

I den sidste opslidende halve time af arrangementet sad de to sidste herrer og sled på alle mine skakkundskaber. Til sidst måtte jeg aflevere en remis 
(uafgjort) til dem begge. Den ene mere heldigt end den anden. De var dog ikke nybegyndere nogen af dem. Så jeg var godt tilfreds med fire sejre, to 
remisser og ingen tab.

Arrangementet sluttede af med en fælles klapsalve. Halvanden time i fuld tavshed. Men som en af tilskuerne sagde: "Det var famne spændende!"

Undertegnede melder sig klar til en revanche i næste sæson. Tak til alle fremmødte og tak til Esbjerg Skakforening for lån af skakudstyr til arrangementet.

Hilsen
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