Senior hold VM på Kreta

4. maj 2017

Senior VM for hold blev spillet i perioden 24. april til 2. maj 2017 på det 5-stjernede hotel Creta Marin, hvor
vi havde optimale betingelser for turneringen. Der blev spillet i gruppen for +50 årige og for +65 årige.
Der var rigtig mange tidligere verdensstjerner med, som f.eks. englænderne Nigel Short, John Nunn og
Jonathan Speelmann, russerne Evgeny Sveshnikov, Evgeni Vaisiukov, Yuri Balashov, Nikolai Pushkov,
Alaexander Khalifman og Sergey Ivanov, armenerne Rafael Vaganian og Karen Movsziszin samt
franskmanden Antoly Vaisser.

SK2012. Fra Venstre Finn Andersson, Arne, Poul Erik Nørgaard Olesen og Jens Kølbæk. Foto: Niki Riga
Selv var jeg med på et hold af skakvenner bestående af:
1. ankermanden Jens Kølbæk, som spillede alle 9 runder og scorede 7½ point, hvilket var den højeste
score i +65 gruppen. Det rakte også til et kandidatresultat.
Ratingpræstation 2303
2. Poul Erik Nørgaard Olesen. Han er en kompromisløs spiller, der scorede 3 gevinster, 4 tab og kun 1
remis, som fremkom ved en tvungen trækgentagelse.
Ratingpræstation 2007
3. Jeg selv, som forblev ubesejret selv om jeg mødte mange meget stærke spillere. Det blev til 1 sejr
og 5 remiser, samt en dansk ratinggevinst på omkring 35 point.
Ratingpræstation: 2076
4. Steen Juul Mortensen. Han havde udtur i starten, men fik heldigvis sluttet godt af med en gevinst
og scorede 2 af 6.
Ratingpræstation: 1837

5. Finn Andersson havde desværre en dårlig turnering, men fik rettet lidt op med det med en sejr, og
beholdt det gode humør.
Ratingpræstation: 1578
Vi kalder os SK2012, hvilket står for den uofficielle Skakklub af 2012, hvor vi første gang rejste sammen.
Vi var seedet som nr. 13 i +65 klassen, og vi sluttede som nr. 14 efter 3 matchsejre, 1 uafgjort og 5
nederlag, så det var tæt på det forventede.

Udsigten fra mit hotelværelse på Creta Marin. Foto: Arne
Spillestedet var det 5-stjernede hotel Creta Marin, og det levede fuldt op til forventningerne. Det ligger på
nordsiden af Kreta lige ud til Middelhavet og bjergene, og vi var på fuld kost, og det var rigtigt godt og
meget varieret. Det er et roligt sted, der er meget velegnet til en familieferie, og til gamle skakspillere!

Fra Knossos. Foto: Arne

På en af mine fridage tog jeg til den nærliggende by Heraklion, hvor jeg fik set mig lidt om og bl.a. var på
deres glimrende nationalhistoriske museum, og efterfølgende var jeg på Knossos, hvor man kunne se
resterne af Europas første storslåede kultur, der blomstrede for over 3.500 år siden.

Afsluttende gruppebillede foran spillesalen. Det er mig med den gule skakkasket. Foto: Niki Riga
Dette var min 10. udenlandske seniorturnering siden jeg fratrådte arbejdsmarkedet i 2010, og det har alle
været gode oplevelser med skak, gode venner og nye udenlandske oplevelser.
Det kan kun anbefales!

Arne Bjørn Jørgensen

