Arne skal spille mod verdensmesteren
APRILSNAR!

1. april 2019

2. april 2019

Nogle få havde bemærker datoen på indlægget, men de fleste faldt i med begge ben. Jeg skal desværre
ikke spille mod Magnus, men jeg har købt en billet til kr. 500, så jeg skal ind og se og høre ham.
I øvrigt kom jeg i tanke om, at jeg har spillet mod endnu en verdensmester, og det er
Seniorverdensmester Jens Kristiansen. Ham slog jeg i 16 træk i en simultan ved fejring af Hørsholms 100
års dag. Så pt. har jeg en score på 2 gevinster og 2 remis mod 4 forskellige verdensmestre!

Onsdag den 22. maj kommer verdensmester Magnus Carlsen til Danmark, og han møder op i
Cirkusbygningen i København. Her skal han spille simultanskak mod 25 udvalgte spillere, og jeg er så heldig
at være en af de udvalgte!

Ud over simultanskakken, så bliver Magnus Carlsen interviewet af hjerneforskeren Peter Lund Madsen, og
til sidst spiller han et hurtigparti mod den nykårede danmarksmester fra DM påskestævnet i Svendborg.

Jeg har 3 gange tidligere spillet mod verdensmestre, og jeg har endnu ikke tabt! I 2004 vandt jeg over Kskak verdensmester Jørn Sloth i DSU store K-skak turnering i anledning af 100 års-jubilæet. Jeg havde endda
sort.
Ved senior hold VM 2017 mødte jeg K-skak verdensmesteren Fritz Baumbach i et nærskak parti. Jeg havde
sort, og i en stilling, som var bedst for mig tog vi remis.
Ved DM i Ålborg helt tilbage i 1979 mødte jeg en ung Curt Hansen, og vi spillede remis efter et spændende
parti. Få år senere blev han juniorverdensmester.
Det bliver spændende at møde denne store personlighed, og om jeg stadig kan holde mig ubesejret.
Der kan købes billetter for kr. 495 + gebyr til seancen. I kan læse nærmere herom på DSUs hjemmeside.

Arne

