Michael Marshall i Bayerische Meisterschaft

12. November 2017

Her er min rapport over turnering Bayerische Meisterschaft med nogle fotoer. Det var en fin
turnering.

Åben Internationale Bavarian Mesterskab, Spillet fra den 28. oktober 2017 til den 5. november 2017, i
Bad Wiessee i Tyskland.
Link til turneringens hjemmeside:
http://www.schach-tegernsee.de

Turneringen foregik ved søen Tegernsee syd fra Munchen, i det smukke Bavarian omgivet af bjerge,
marker, skov og charmerende traditionelt Bayerske bygninger med deres træ balkoner og malet
væg. Selve spillestedet var huset i Gut Kaltenbrun med oversigt over den smukke sø, bare 4 km fra
Bad Wiessee hvor jeg boede,

Det var min anden deltagelse i turneringen og ligesom første gang var det en stor skak oplevelse.
Der deltog hele 487 spiller (heraf 23 GM`ere, og 28 IM`ere) fra 35 lande. Også unge spillere var med,
både drenge og piger.
Skak er velintegreret i skole programmet hernede. De højest placeret spillede i et mindre lokale i
stuen med digitale bræt, og vi andre 400 spillede i en stor fornem hal på første sal med træbjælker og
et rødt tæppe i midten. Der var god plads. Ens træbræt og brikker og en intens, men hyggelig
stemning.

Analysen med modstanderen efter kampen foregik i et stor lokale med cafe (rigelig med mad og stor
tysk øl) og skakboghandel.
Der blev spillet 9 runder på lige så mange dage. Turneringen blev vundet af den egyptisk stormester
Ahmed Aldy med 7.5/9 (tre andre spillere sluttede også med 7.5/9) i et stæk felt. Den svenske GM Ulf
Anderson var også med og deltog uden tab. Og så var der mig! Jeg præsterede 4/9 (2G, 4R, 3T), lidt
over forventet når 6 modstandere var 1940-2166. Jeg spillede meget svagt i åbning og tænkte for
længe i de første 20 træk men evnede fra dårlige stillinger at forsvare mig godt og fik reddet nogle
partier mod 2000+ til remis.

En lille sjov episode fra 9. og sidste runde: jeg havde opbygget et stærk angreb med sort (igen
efter svag åbning spil) og kunne se den vindende plan til mat. Jeg gik fra bordet, og da jeg kom
tilbage, noterede jeg, hvad jeg troede var modstanderens hvid nr. 38 træk, lavede mit stærke træk nr.
38 på brættet og prøvede at presse mit ur. Det lykkedes ikke! Modstanderen havde slet trukket sit
træk nr. 38, jeg havde i stedet trukket ulovligt to træk i træk! Turnerings dommer gav to ekstra
minutter til modstanderen - men jeg satte dog mat 6 træk senere alligevel!

To af mine partier kommer efterfølgende: min gevinst fra 9. runde, samt et lærerigt tabt parti fra 5.
runde med skarpt midtspil, tabte chancer og taktisk fejl i slutspil. Kommentarer modtages gerne.
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