IM John Arni Nilssen vandt Sjælsø Open 2018

1.

oktober 2018

I weekenden fra den 28.-30. oktober blev Sjælsø Open spillet med deltagelse af 27 skakspillere. Heriblandt
var der mange stærke IM’er og FM’er med Tobias Valentin Rostgaard med rating 2410 i toppen, der var
mange gode gamle venner fra det Nordsjællandske skakmiljø, og ikke mindst så var der mange unge spillere
helt ned til 10-års alderen, som deltog i turneringen. Der manglede blot flere Sjælsø spillere i feltet, idet
undertegnede var den eneste deltagende spiller fra klubben.
Turneringen blev spillet med 3 hurtigpartier om fredagen med 25 minutter per parti plus 10 sekunder per
træk, samt 2 lange partier lørdag og 2 lange partier søndag med 90 minutter per parti plus 30 sekunder per
træk.
Der var meget flotte præmier, og i anledning af 8. Hovedkreds 75. års jubilæum gav hovedkredsen et tilskud
på kr. 5000 til vinderen af turneringen.
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Turneringsvinderen John Arni Nilssen i et afgørende parti mod svenske Max Wahlund. Foto Sigfred Haubro

Placeringer
Turneringsplacering (1.præmie 5000 kr. (fra 8 Hovedkreds), 2: pr: 2000 kr., 3 pr: 1000 kr.):
Nr. 1; IM John Arni Nilssen 6½ (bedst korrektion)

John modtager sin 1. præmie af
Jesper Kristiansen
Nr. 2: IM Martin Haubro 6½

Martin Haubro modtager sin
2. præmie
Nr. 3: FM Sandi Stojanovski 5

Sandi Stojanovski modtager sin 3. præmie af Bent Guldborg. Foto Arne
Ratinggruppevindere (500 kr. + krus fra 8. Hovedkreds)
Gr. A: FM Mikkel Manosri Jacobsen 4½
Gr. B: Casper Yukun Liu 4½
Gr. C: Svend Steenstrup 3
Gr. D: Mattias Skærved 2½

Mikkel Manosri Jacobsen mod Martin Haubro. Foto Sigfred Haubro
Juniorpræmie (krus fra 8. Hovedkreds):
nr. 1: Sander Stage-Steffensen 4
nr. 2: Theo Stage-Steffensen 3

Juniorer m.fl. hygger sig. Foto Arne Bjørn Jørgensen
Turneringen blev styrer kompetent af Jesper Nielsen, Jesper Kristiansen, Bent Guldborg og Erik Both, og
Ove Rytter Jensen stod som sædvanligt for turneringstabellerne.

Min turnering
Min egen præstation var meget svingende. Jeg vandt 2 hurtigpartier over to 10-årige, men var i store
problemer i det ene parti. Desuden tabte jeg til Sandi Stojanovski i et af mig svagt spillet parti.
Om lørdagen spillede jeg remis Peter Bjørntoft i et ok parti, hvor der dog var overseelser fra begge sider, og
dernæst tabte jeg næsten uden modstand til Mikkel Manosri Jacobsen. Søndag blev det til en sikker sejr
over junioren Jeppe Falkesgaard, og i sidste runde skulle jeg så møde turneringens stærkeste spiller FM
Tobias Valentin Rostgaard med rating på 2410. Det gik rigtigt godt, og jeg vandt et fint gennemført parti.
Det er faktisk den højest ratede spiller, som jeg har vundet over i hele min skakkarriere, når jeg ser bort fra
korrespondance- og simultanpartier. Jeg sluttede med 4½ point samt en ratinggevinst på 27, så min nye
rating nu er på 2012. Det er den højeste rating jeg har haft siden år 2005.

Afrunding
Alt i alt en flot gennemført turnering, og deltagerne udtrykte tilfredshed med forholdene og turneringens
afvikling. Mange af partierne vil i de kommende dage blive indskrevet i Chessbase, og vil blive tilgængelige
på vores webside.
Arne Bjørn Jørgensen

