
Open Chess Menorca 2022 

For et års tid siden besluttede jeg mig for, at nu skulle der spilles mere skak. Jeg gik igang 

med at træne regelmæssigt. Det stod hurtigt klart, at tidligere skakform – hvad end den 

havde været – var forduftet. 

Øvelser, skakartikler og sparringspartier gav i hvert fald en tydelig indikation om, at der var 

en afbrudt forbindelse mellem selvforståelsen af min styrke som 2000+ i rating og 

realiteterne ved brættet.  

Træning uden turneringspraksis er ikke super motiverende, så jeg besluttede mig for at rive 

plasteret af og komme igang med at spille. Hvorfor ikke komme igang igen i god stil? Der 

behøver ikke være langt fra tanke til handling, så jeg tilmeldte mig Open Chess Menorca. 

Op til turneringen fik jeg trænet en del med Sergey, som på et tidspunkt udbrød ”you have 

lost your ability to calculate”. Avs. Så jeg var godt klar over, at det kunne blive en hård 

omgang       

Turneringen blev holdt på et hotel, og der var deltagelse af 135 spillere fra 26 lande. Tilmeldt 

var 21 GM’ere og 14 IM’ere. Turneringen havde 7 runder og blev vundet af indiske GM 

Erigaisi Arjun med 5 point.  

Som kuriosum må fremhæves, at der var tilmeldt en skakskole for talentfulde børn og 

teenagere under ledelsen af GM Miguel Illescas. Alle overperformede ratingmæssigt. Alle var 

iført røde t-shirts. Så var man ligesom advaret        

Det blev til 2½/7 point og et pænt ratingtab – og ingen dårlige undskyldninger. Spillet var der 

ikke. Det positive er, at nu er jeg igang – og selvom det måtte blive med klø, og deraf 

faldende rating i de kommende turneringer, så er det trods alt bedre at spille skak til 

turneringer end at være eksperten, der sidder hjemme i sofaen.  

Som det siges i boksning: ”Take it on the chin”       

PS. 

På vej hjem fra turneringen mødte jeg ukrainske GM Romanischin. Det kom der et hyggeligt 

lille interview ud af om sovjetskak, KGB, ratingsystemet og seniorskak. Når jeg får afskrevet 

min lydfil, så kommer dette her på siden. 


