Michael og Arne til VM i Radebeul

18. juli 2018

Både Michael Marshall og Arne Bjørn Jørgensen deltog i den 6. verdensmesterskab for seniorhold. Det
foregik på det flotte konferencehotel Radisson Blu Parkhotel i Radebeul, der er en velhaverforstad til den
Saksiske hovedstad Dresden i Tyskland.

SK2012 Jens Kølbæk, Poul Erik Nørgaard Olesen, Steen Juul Mortensen, Finn Anderson og stående
undertegnede.

Mange deltagere
Dette verdensmesterskab viste, at ideen med seniorskak for alvor et slået igennem på verdensplan. I
gruppen +50 deltog 67 hold med i alt over 300 spillere, og rækken toppedes af USA, England, og en række
tyske hold med stort set kun stormestre på holdene. I alt var der over 25 deltagende stormestre! I bredden
var der også hold fra Tyrkiet, Canada, Iraq, Algier, Wales, Sydafrika og Israel samt en del rene kvindehold.
I +65 rækken var der 61 hold og omkring 300 spillere, og rækken toppedes af de gamle holdverdensmestre
fra Rusland (som vi mødte), samt Sankt Petersborg, Frankrig og Tyskland. Der var også hold fra Moldova,
Wales, Mongoliet (et rent kvindehold!), Irland og Israel.

Det mongolske kvindehold, som også fik præmie
Fra Danmark deltog 3 hold, nemlig SK 1968 i +50 klassen, samt i + 65 klassen SK 1968 og SK 2012.
SK 2012 er en uformel skakklub af gamle skakvenner, som drager udenlands for at deltage i
seniorturneringer. Vores første fælles turnering var i Kaunas i Lithauen i 2012, heraf årstallet.

SK 1968 i +65 klassen: John Mortensen, Preben Løvgren Nielsen, Niels Mølmann Boye, Michael Marshall og
stående holdkaptajn Morten Fabrin.

Arnes resultat
Vi startede ligesom i ved Senior hold EM i Polen fra toppen og mødte de russiske verdensmestre. Jeg havde
et spændende parti mod Vladimir Zhelnin, og stod lige frem til slutspillet, hvor jeg desværre besluttede mig
for at bytte dronninger af. Derefter kunne han nemt vinde et slutspil med løbere mod springere. Havde jeg
beholdt dronningerne, så havde der været gode remismuligheder.
Dernæst fulgte 3 remiser mod stærke modstandere, hvorefter jeg spillede et yderst spænde parti mod
professor Dr. Hans Petzold, der angreb voldsomt, men jeg afværgede, og plukkede et par bønder undervejs,
og til slut vandt jeg partiet. Dernæst endnu et fin remis mod en 2200-spiller, hvor jeg stort set havde det
hele med i forberedelserne.
I sidste runde mødte vi Belgien B, som var et af bundholdene, og det gav os chancen for at rykke kraftigt op
i stillingen, og de benyttede vi os af. Vi vandt med hele 3½-½ (i Polen sluttede vi også flot af med 4-0 over
et finsk hold). Jeg vandt et fint angrebsparti med sort.
Min samlede score blev 2 sejre, 4 remis og 1 nederlag, samt en rating fremgang fra 1953 til 1985.
Holdet SK 2012 vandt 2 matcher, spillede 5 uafgjort og tabte 2. Det blev derfor til 9 matchpoint og 18
individuelle point, og det gav en slutplacering som nr. 31 af de 61 deltagende hold, og det svarede præcist
til vores startplacering. Hvad der også var vigtigt i det interne opgør mod SK 1968 var, at vi med den gode
spurt lige akkurat overhalede dem i slutstillingen.
Michaels resultat
Michael deltog som 5. mand på SK1968 +65 hold, og det klarede han flot. Michael startede fint med sejr i 2.
runde, dernæst spillede han en remis, og så blev det til endnu en sejr! Dernæst fulgte 3 remiser mod
stærke modstandere, og han sluttede af med endnu en sejr, så det blev til flotte 5 point i 7 partier.
Det gav en kraftig ratingfremgang fra 1904 til 1958, og Michael har nu spillet sig ind som fast mand på vores
1. hold. På under 1 år er Michael nu gået kraftigt frem fra 1763 til 1958!! Imponerende.
SK 1968 sluttede også med 9 matchpoint, men havde ”kun” 17½ individuelle point, og det gav en fin 33.
plads, mens deres startplacering var som nr. 39.

Tid til hygge

Der blev også tid til hygge med at gåture i Radebeul, samt naturligvis at besøge deres mange
forskelligartede og gode restauranter. Prisniveauet var meget svingene, f.eks. købte vi de gode Radebuger
øl for henholdsvis 5½ euro på hotellet og 2,1 euro på en asiatisk restauration. Vi fik også set en del
fodboldkampe fra den igangværende VM turnering, og var var ekstra spændende i denne internationale
atmosfære

Dresdens genopbyggede Frauenkirche
Vi nåede også med sporvogn til den flot genopbyggede Altstad i Dresden, hvor der fortsat er stor
byggeaktivitet.

Dette var min 12. udenlandske seniorturnering, og det er en form, som passer mig godt. Der er både tid til
en god gang skak, til sightseeing og til hyggeligt socialt samvær. I de 12 turneringer har jeg 1 gang tabt
rating, mens jeg 11 gange er komme hjem med mere rating end jeg rejste ud med.

Arne Bjørn Jørgensen

