24. april 2018

Senior hold EM i Walbrzych i Polen
Fra den 11. til den 23. april deltog jeg i European Senior Team Chess Championship. Det foregik i
Walbrzych, der ligger i det sydvestlige Polen tæt på den tjekkiske grænse.
Vi spillede i et stort sportsanlæg, hvor der både var en stor sportshal, svømmehal, motionshal, stadion,
mødelokaler, restaurant og hotel, hvor vi også boede.
Prisniveauet for os danskere var yderst beskedent, f.eks. blev jeg klippet for kr. 29, og det var mindst lige så
fint som hos min hjemlige frisør.
Vores hold bestod af Jens Kølbæk, Arne Christiansen, jeg selv, Steen Juul Mortensen samt Finn Anderson. Vi
er en flok gamle skakvenner, som kan lide at rejse ud i Europa og spille seniorskak, og vi kalder os SK2012
(Skakklubben af 2012) fordi vi startede med at spille sammen i 2012.

SK2012 - Rusland
I første runde mødte vi mægtige Rusland. Deres hold bestod af GM Yuri Balashov, IM Vladimir Zhelnin, GM
Gennady Tunik, Nikolai Pushkov samt IM Alexander Lisenko. Efter en lang og sej match, så måtte vi overgive
os med 0-4.
I de næste 3 runder vandt vi 2½-1½ over henholdsvis Sverige 2, Sverige 3 og Finland 2. Dermed havde vi
scoret 6 matchpoint ud af 8, og lå sensationelt på en delt 2. plads efter suveræne Rusland.
I 5. runde kom vi så ned på jorden med et 0-4 nederlag til et meget stærk tysk hold, der også blev en sikker
nr. 2. I 6. runde måtte vi ned mod Finlands landshold med bl.a. Westerinen og Hurme. Vi kæmpede godt og
længe, og havde vores chancer, men tabte med 1-3.
Der var desværre et ulige antal deltagere i +65 klassen, så vi blev oversiddere i 7. runde. Det benyttede vi til
en dejlig sightseeingtur i omegnen.

Nu skulle slutspurten så sættes ind. I 8. og næstsidste runde mødte vi BSW fra Tyskland med bl.a. den
højtratede tidligere verdensmester i k-skak Fritz Baumbach. Ham spillede jeg remis med sidste år, og det
gentog Steen i år. Det lignede længe en sejr til os, men det endte med et ærgerligt nederlag på 1½-2½.
I sidste runde mødte vi det farverige hold Karhut fra Finland. Karhut betyder bjørn på finsk, og de havde
specielle hatte samt t-shirts med farlige bjørne, men da de mødte den danske Bjørn og hans venner, så blev
de pelset med hele 4-0!! Et herlig punktum for turneringen!
Slutresultatet blev en delt 5. plads, og efter korrektion en 9. plads. Vi var seedet som nr. 8, så det må siges
at være godkendt.
Der var også et hold af gode skakvenner fra Nørresundby med. Det bestod af Bent Sørensen, Jørgen
Jørgensen, Per Holst og Poul Erik Nørgaard Olesen. De scorede ligesom os 9 matchpoint, men havde en
bedre korrektion, og endte som nr. 6.

Raine Heikkila (Karhut) og
Ulf Lundgren – 2 af mine modstandere, som jeg begge vandt over.

Mine egne resultater. Fra Chess-results.com
Jeg tabte til de 2 højtratede, men score 3½-½ mod de øvrige, så det er jeg godt tilfreds med. Det blev til 2
oversidder runder, samt en runde, hvor hele holdet sad over, og blev derfor til 6 spillede partier på 9.
runder. Den danske rating stiger med noget over 20 point.
Finn fik medalje som 3. bedst scorende reserve!

Finn Andersson fik medalje
Ud over skakken, så fik vi set os om i lokalområdet. Der var 2 officielle ture, som vi var med på, nemlig til
den meget interessant kulmine museum Stara Kopalnia, samt til Polens 3. største slot Ksiaz, og det var også
en stor og flot oplevelse.

SK2012 på Italiensk restaurant
Det blev forår, mens vi var af sted, og bøgen sprang ud, og vi fandt mange gode restauranter, så vi havde
svært ved at finde ud af, hvad vi skulle klage over!

Arne Bjørn Jørgensen

