
Europa Cup 

Kramnik eller Oguz? 

Nordkalotten er på vej til Europa Cup i Antalya i Tyrkiet og ligger pt. til at møde superholdet 
Globus med Kramnik på 1. bræt i 1. runde søndag

I morgen lørdag drager Skakklubben Nordkalotten til Antalya i Tyrkiet for at deltage i årets 
Europa Cup turnering, der spilles i perioden 7.-15. oktober 2017. Lørdag er det rejsedag og 
officiel åbning, mens det søndag kl. 15.00 lokal tid går løs – formentlig på live brætter.

Nordkalotten sender følgende trup afsted:

1. GM Stellan Brynell, 2415

2. FM Jacob Sylvan, 2363

3. FM Esben Hove, 2337

4. FM Kåre Kristensen, 2331

5. FM Peter Jakobsen, 2182

6. Esben Ejsing, 2180

R. Martin Stampe Noer, 1907

Det store spørgsmål her to dage før starten er – Kramnik eller Oguz? Der er tilmeldt 36 hold i 
den åbne række og vi er seedet som nr. 19 med et ratinggennemsnit på 2301. Det betyder at vi
(som stærkeste hold i den nederste halvdel) ligger til at møde det topseede hold ”Globus”, der 
har GM Kramnik (2794) på 1.bræt og ellers stiller med navne som GM Mamedyarov (2791), 
GM Grischuk (2785), GM Karjakin (2765), GM Giri (2762) og GM Nepomniachtchi (2733) 
samt et par ukendte reserver på over 2600 i rating med! Globus ratinggennemsnit er 2772! 
Hvis vi af en eller anden grund ryger en plads op i seedningen, er vi pludselig højst ratet i den
nederste halvdel og så venter Huseyin Oguz på 1765 fra et ekstremt svagt tyrkisk hold med et 
ratinggennemsnit på 1420! Formentlig er de kun kommet med for at der skal være et lige antal
hold i turneringen. Nu venter vi spændt på om det bliver Kramnik eller Oguz vores 1. bræt 
skal sidde over for søndag eftermiddag.

Vi har Stellan Brynell med som spillende træner denne gang. Det er blandt andet kommet i 
stand ved at 8. HK har sponsoreret hans flybillet. Jeg vil derfor skrive lidt til Hovedkredsens 
hjemmeside under turneringen. Jeg lover ikke det bliver hver dag, men hold øje, hvis I gerne 
vil følge med. I kan også følge turneringen via den officielle hjemmeside på 
http://euroclubcup2017.tsf.org.tr/

Det blev tyrkerne!

Det blev sent lørdag aften/nat før det stod klart, at Nordkalotten i 1. runde af Europa Cup´en 
møder det bundseedede tyrkiske hold Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü i stedet for 
topseedede Globus.

Nordkalotten lå indtil få timer før den endelige parring til at møde topseede Globus fra 



Rusland med verdensstjerner som Kramnik, Gristjuk, Giri og Karjakin. En sidste gennem af 
ratinggennemsnittet hos Fjörnir Chess Club og Nordkalotten, der begge havde et snit på 2301 
viste, at vi var ”en decimal” bedre. Dermed blev vi nr. 18 og lavest seedede i den øverste 
halvdel, mens det islandske hold som nr. 19 blev højst seedede i nederste halvdel og dermed 
fik de fornøjelsen af Globus.

Nu satser Nordkalotten på at slå tyrkerne 6-0 for mandag at få et topseedet hold i 2. runde. 
Forberedelserne blev taget seriøst, så der var kun kaffe og sodavand på bordet fra den frie bar 
søndag formiddag! 1. runde starter kl. 15.00 lokal tid og sendes formentlig live.

6-0 og videre

Søndagens  match  i  Europa  Cup  turneringen  blev  vundet  med  tenniscifrene  6-0  uden  at
Nordkalottens spillere for alvor fik sved på panden. Nu venter LSK 'MAKABI' fra Litauen i
næste runde i en formentlig jævnbyrdig match.

Det er sjældent at Nordkalotten møder et hold, der har flere piger end drenge, men det var
tilfældet,  da  klubben  søndag  mødte  de  bundseedede  Hatay  Büyükşehir  Belediyesi  Spor
Kulübü  fra  Tyrkiet  i  1.  runde.  Modstanderne  havde  i  idealopstillingen  1420  i
ratinggennemsnit og burde ikke være noget problem for nordsjællænderne. Det blev de heller
ikke. Der var kun gået ca. en halv time, da Esben Ejsing med en dronningeskak vandt en
officer på d6 og snart var fordelen udbygget til to løbere for bonde! Fordelen voksede hele
tiden indtil den tyrkiske pige blev sat mat efter ca. 5 kvarter!
Esben Hove var næsten lige så suveræn om end det tog lidt længere. Med London-systemet
fik han hurtigt lagt sin modstander i benlås, så hun ikke kunne foretage sig noget. Han gaflede
nogle bønder, en officer og snart hele pointet. Omtrent samtidig vandt Jacob Sylvan med en
”flodhesteopstilling”. Pludselig fik han gang i sine centrumsbønder og gennembruddet og de
deraf følgende taktiske vendinger, afgjorde partiet.
Stellan  Brynell  spillede  en lang teorivariant  på 1.  bræt  og da modstanderen  spillede  galt
straffede den svenske stormester det nemt. Angrebet skar hurtigt igennem og så stod det 4-0.
Kåre  Kristensen  gav  en  bonde  for  en  masse  aktivitet  med de  sorte  brikker.  I  midtspillet
udmøntede presset sig i en kvalitetsgevinst efter en smart manøvre, der udnyttede, at hans
modstanderen  var  svag på baglinien.  Kåre pressede  videre  og vandt  sikkert.  Det  perfekte
resultat blev en realitet, da Peter Jakobsen vandt dagens sidste parti efter godt fire timers spil.
Han havde længe stor terrænfordel, men modstanderen forsvarede sig hårdnakket. Til sidst
slog angrebet dog igennem og afgjorde partiet.
Mandag venter så LSK 'MAKABI' fra Litauen i en formentlig tæt match. De er seedet som nr.
17 med 2310 i ratinggennemsnit, mens vi er seedet lige efter som nr. 18 med 2301. Vi er dog
optimistiske og ser frem til at hoppe endnu et par pladser op i tabellen!

Stolpe ud

Nordkalotten havde mulighederne for at slå LSK 'MAKABI' fra Litauen mandag ved Europa
Cup´en i skak, men det blev de forspildte muligheders match og vi tabte knebent.

Mandag spillede Nordkalotten  mod LSK 'MAKABI' fra  Litauen,  der  var  seedet  en smule
bedre end danskerne. Efter den store 6-0 sejr i 1. runde, var vi rykket op på bord 6 – foran
flere af storholdene. Søndag fik vi en ”påtale” fordi hele holdet bortset fra Jacob Sylvan bar
armbåndsure! Det må man ikke ifølge FIDEs anticheatings regler – så denne gang lod vi dem
blive på værelserne. Arrangørerne går i det hele taget meget op i at der ikke bliver snydt. Alle
deltagere  skal  gå  igennem  en  metalscanner  (som  dem i  lufthavnen)  når  man  skal  ind  i
spillelokalet og der er to særlige anticheating-dommere!



Stellan Brynell gjorde et godt gevinst forsøg, der indbefattede et positionelt kvalitetsoffer for
bonde, men desværre ebbede det ud i ingenting, så han måtte trække i nødbremsen og ofre en
springer for at opnå en remis ved trækgentagelse. Hernede må der ikke tilbydes remis før sort
har gjort sit 30. træk, så dommerne gik meget op i, at der nu var en trækgentagelse, selv om
begge spillerne højlydt gjorde opmærksom på at det var der! Jacob Sylvan havde et meget
lovende angreb mod GM Darius Zagorskis, men fandt ikke den rigtige fortsættelse og måtte
så nøjes med remis. Vi kom foran 2-1, da Kåre Kristensen vandt et flot angrebsparti, hvor han
giftige bondefremstød i centrum bandt modstanderen helt op, så han til sidst måtte aflevere en
officer. Nu byttede Kåre det meste af og i en totalt tabt stilling lod modstanderen bare uret gå
de sidste 20 minutter for til sidst at tabe på tid. Ikke den mest sportslige attitude.

Det tydede nu på dansk sejr. Esben Ejsing stod til gevinst, Peter Jakobsen havde kæmpet sig
tilbage efter at have stået noget presset, mens Esben Hove formentlig kunne holde sin stilling.
Det gik dog slet ikke som vi havde håbet. Ejsings modstanderen fik en form for modspil i
kraft  af  en  farlig  c-bonde  og  da  ikke  vandt  den  rigtige  måde  at  forsvare  sig  på,  vandt
modstanderen ufortjent. Det blev ikke bedre af, at Esben Hove hårdt presset, heller ikke fandt
det  bedste  og  tabte  sit  slutspil.  Nu  håbede  vi  på  at  Peter  Jakobsen  kunne  vinde  et
springerslutspil, hvor han havde to springere mod en springer – med modstanderen havde 2-3
ekstra bønder. Det burde nok være vundet, men på en dag, hvor det var stolpe ud for os,
ebbede det hele ud i remis og dermed tabte vi matchen 3,5-2,5. Ret ufortjent, men holdene
kæmper godt hernede.

I morgen, tirsdag, venter så Letlands svar på DTU – Riga Technical University! Deres hold er
karakteriseret  af,  at  de har  to  kvindelige  spillere  på de midterste  brætter  –  efter  deres  to
(mandlige) stormestre. På sidste bræt finder vi i øvrigt en god bekendt af dansk skak – FM
Ritvars Reimanis på 2294 – der har spillet i K41 tidligere. De er seedet som nr. 13 med 2371 i
ratinggennemsnit, så det bliver nok en hård match.

Men maden er god

Nordkalotten bor og spiller på et luksushotel med lækker mad på den tyrkiske sydkyst tæt ved
Antalya. Det er en trøst, når resultaterne ikke helt er som håbet. I dag blev det til et grimt 5-1
nederlag til Riga Technical University

Forholdende er i top ved årets Europa Cup i skak. Vi bor og spiller på det luksuriøse Hotel
Avangarde hvor vi har ”all inclusive”. Og der er tale om rigtig lækker mad – i helt overdådige
mængder. Det betyder at vi endnu ikke har haft pungen oppe af lommen endnu. Selv øl, vin
og andre drikkevarer er gratis – både ved måltiderne og i de forskellige barer rundt omkring
på hotellet. Det kunne selvfølgelig være derfor, at vores resultater ikke er de bedste – men det
er bestemt ikke tilfældet. Vi er meget seriøse, men ikke afholdsmænd! I formiddag udfordrede
vi det italienske hold – i fodbold. På en lille håndboldbane spillede vi 5 mod 4 – men de var
til gengæld mindst 25 år yngre! Vi var foran 4-1, men så fik de en ekstra mand og vi skulle
vist være glade for 4-4. Det er varmt af spille fodbold i 25 grader, så i morgen tager vi nok en
dukkert bagefter i en af de mange pools. Det nåede vi ikke i dag for holdmødet ventede kl.
11.15.

Vores forberedelser  gik pænt ind,  men vi fik slet  ikke de point ud af det som vi stod til.
Faktisk var vi bagud 4-0 inden Stellan Brynell og Kåre Kristensen begge spillede remis´er
hvor kun kongerne var tilbage. Stellan skulle nok være pænt tilfreds mod en stormester med
godt  100  mere  i  rating  end  ham selv,  men  Kåre  var  rigtig  ærgerlig.  Han  havde  nemlig
udspillet sin kvindelige modstander med de sorte brikker og tårnslutspillet var vundet. Han



fandt dog ikke den rigtige plan og efter næsten 6 timers spil var der ikke mere at gøre – på det
tidspunkt var der kun et parti tilbage i hele turneringen. Esben Ejsing så en overgang også ud
til at kunne vinde og Peter Jakobsen, Esben Hove og Jacob Sylvan burde måske også havde
undgået at tabe. Hvis det var gået i mål havde vi vundet 4-2…

I morgen venter et af de tyrkiske hold - Karaman Belediyesi Spor Kulübü – der kun har 2084 i
gennemsnitsrating og en stærk IM´er fra Aserbajdsjan på 1. bræt. De har hidtil gjort det godt,
men vi bør slå dem og spille os tilbage i det gode selskab.

Ny nedtur

Det kører ikke rigtig for Nordkalotten ved Europa Cup turneringen i Tyrkiet. Tirsdag blev det
til nederlag mod Karaman Belediyesi Spor Kulübü fra Tyrkiet i en match vi ikke burde have
tabt.

I  tirsdagens  match  havde Esben Ejsing  tilbudt  at  sidde  over  og det  gav debut  til  Martin
Stampe Noer i  denne Europa Cup. På holdmødet  om formiddag blev en speciel  variant  i
London-forsvaret forberedt, men desværre var forberedelserne ikke grundige nok og Martin
fik aldrig repareret det hul, der åbenbart var i varianten. Han kom hurtigt til at stå presset og
fik aldrig reelt modspil. Inden havde Jacob Sylvan trukket i nødbremsen og spillet remis. Ikke
helt hvad vi havde drømt om, men en gang imellem må man være fornuftig og nøjes med
pointdeling.

Det så dog ganske fint ud i de sidste fire partier, hvor Stellan Brynell og Esben Hove vel
nærmest stod til gevinst, mens Kåre Kristensen og Peter Jakobsen stod pænt – måske med
gevinstchancer. Det har dog indtil videre ikke været vores turnering og det blev en ny nedtur.
Peter Jakobsen spillede en grov fejl og tabte på stedet og Kåre Kristensen kunne ikke presse
mere end remis ud af sit tårnslutspil. Stellan Brynell spillede galt i et vundet springerslutspil
mod IM Ulvi Sadikhov og tabte det endda helt unødigt til sidst – men det var svært. Dagens
trøstmål  stod  Esben  Hove  for,  da  han  vandt  i  dagens  sidste  parti.  Han  fandt  ikke  den
nemmeste vej og måtte spille i ca. 5 timer, men til sidst kom gevinsten i hus. Dermed tabte vi
skuffende 4-2 til tyrkerne og tørster efter at slå SK Elektroprivreda i næste runde torsdag.

Så lykkedes det

Nordkalotten  spillede  en  fremragende  match  torsdag,  hvor  SK  Elektroprivreda  fra
Montenegro blev slået sikkert med 5-1 – nu er det optimisme igen i den danske lejr.

Efter  et  par  uheldige  runder,  var  der  fuld  valuta  for  pengene,  da  vi  torsdag  slog  SK
Elektroprivreda overbevisende med 5-1. Vi fik en fin start, da Kåre Kristensens modstander
efter godt et par timers spil var så venlig at sætte en officer rent i slag. Kåre pressede ganske
vist,  men  modstanderen  behøvede  ikke  at  gå  hel  kold.  Næsten  samtidig  spillede  Peter
Jakobsen en korrekt remis. Modstanderen ville ikke rigtig noget og så stod det 1,5-0,5 til os.
Det så lovende ud flere andre steder, så holdlederen var optimistisk. Kun Jacob Sylvan stod
presset, mens der nok skulle være en del point i de andre partier.

Esben Hove spillede en smuk kombination, der vandt kvalitet og da modstanderen samtidig
gik forkert med kongen var det nemt vundet. Havde han valgt h7 feltet i stedet for f7 feltet,
var partiet nok ebbet ud i remis, men vi tog det hele med. Stellan Brynell havde ca. 200 mere i
rating end sin modstander på 1. brættet og det kunne tydelig ses. Han blev helt udspillet i et
kompliceret  parti,  hvor  Stellans  angreb  til  sidst  slog  igennem.  Esben Ejsings  modstander
havde ikke så meget i rating, men spillede langt bedre. Det er i øvrigt noget vi ser hernede –



unge spillere har ikke så høje ratingtal,  men spiller  fantastisk.  Esben gennemførte  dog en
kontrolleret offensiv og lagde langsomt mere og mere pres på modstanderen. Til sidst brød
den hvide stilling sammen og vi var på 4,5 point. I dagens sidste parti fightede Jacob Sylvan
sig til  en flot remis. Han måtte på et tidspunkt give damen for springer og tårn. Samtidig
havde han en meget passiv stilling. Han fik dog langsomt befriet sig og satte skub i sin f-
bonde samtidig med at modstanderen for frem med sin b-bonde. De to fribønder blev ”ofret”
mod hinanden og så kunne Jacob holde remis med springer og tårn mod dame. De havde også
hver en ubetydelig h-bonde. 

Med 5-1 sejren rykker  vi klart  op ad i  tabellen og skal  fredag møde Augusta  Perusia fra
Italien, der har ca. det samme som os i gennemsnitsrating. Det er dem vi har spillet fodbold
med et par gange, men det undlader vi nok i morgen…

Snydt for sejr

Nordkalotten var fredag den 13. oktober næsten så tæt på en sejr som man kunne komme,
men måtte til sidst se Augusta Perusia juble over at have opnået uafgjort 3-3

Flere – specielt ikke skakspillere – har undret sig over hvordan man kan få en hel uge til at gå
med en skakturnering eller en hel dag til at gå med et skakparti. På det plan som en Europa
Cup turnering spilles på, er der dog meget forberedelse og efter analyse. Aftenen før en runde
får man at vide hvilket hold man skal møde næste dag, men først ca. kl. 10 på kampdagen
offentligøres holdopstillingerne på nettet. Har et hold kun 6 mand med er det nemt at ”gætte”
holdopstillingen, men de fleste hold har 1-2 reserver med og hvem står så lige over?

Når vi først kender holdopstillingen, går forberedelserne i gang. Hver spiller forbereder sig en
smule, så han er klar til holdmødet kl. 11.15. Her aftaler vi hvem der skal spille (mest) på
gevinst  og  forbereder  åbningen  for  de  6  spillere.  Her  er  Stellan  Brynells  store  rutine
uvurderlig,  men  vi  har  også  meget  glæde  af  vores  computere  med  store  databaser  med
skakpartier. Efter frokost er der så typisk 1½ time til individuelle forberedelser, hvor man kan
repetere de kritiske varianter. Ofte går forberedelserne fint hjem, så vores spillere får en god
start på partiet.

Vi skal fint  fra vores forberedelse til  dagens match mod Augusta Perusia fra Italien,  men
resultatet  af  matchen  stod  ikke  helt  mål  med  anstrengelserne.  Matchen  startede  ganske
fredeligt med at Jacob Sylvan og Stellan Brynell spillede korrekte remis´er på bræt 1 og 2.
Det passede fint ind i vores plan, hvor vi havde spottet, at de var mest sårbare på bræt 3-5.
Jacob måtte slås lidt for remis´en – ikke med modstanderen, der var helt indforstået med en
trækgentagelse, men med dommerne. I denne turnering må man nemlig ikke spille remis før
sort  har  gjort  30  træk  medmindre  der  er  tale  om  f.eks.  trækgentagelse.  Det  var  der
selvfølgelig,  men partiet  skulle først gennemspilles på et andet bræt med 3 dommere som
”vidner”.

Efter godt tre timers spil så det lovende ud, selv om det kun stod 1-1 på tavlen. Ganske vist
stod Esben Hove lidt presset, men Peter Jakobsen og Esben Ejsing stod til gevinst, mens Kåre
Kristensen også pressede på for at få hele pointet.

Esben Hove spillede sig ud af vanskelighederne, slog contra og vandt og snart blev det 3-1, da
Peter Jakobsen udnyttede sin overlegne stilling til  at gå ind i et totalt  vundet slutspil  som
modstanderen, da også opgav. Nu var en enkelt remis nok i de sidste partier, men heller ikke
denne gang havde vi marginalerne på vores side, da matchen skulle afgøres. Esben Ejsing
havde driblet sin modstander næsten helt ud af banen, da han lavede en kæmpefejl, der tabte



blankt og nu var Kåre Kristensen kommet ind i et vanskeligt løberslutspil. Det var remis ved
korrekt  spil,  men  desværre  spillede  han  galt  også  tabte  det  –  dybt  uretfærdigt.  Dermed
sluttede matchen uafgjort 3-3, hvilket italienerne var meget begejstrede for.

I  morgen  møder  vi  så  Oslo  Schakselskap  i  ”kampen  om Nordens  mesterskabet”.  De  er
seedede lidt højere end os og har Jon Ludvig Hammer på 1. bræt, så her får Stellan Brynell
nok god modstand.  Der er  i  øvrigt  den sjove historie  at  fortælle  om Oslo,  at  de har  fået
forstærket holdet under turneringen! Da de skulle afsted fra Norge havde en af deres spillere
ikke et  pas, der  var gyldigt  i  6 måneder og han måtte  så blive hjemme. I  Tyrkiet  har de
imidlertid samlet unge Emre Emin Dedebas fra Tyrkiet op efter 2. runde og han har fået lov til
at spille turneringen færdig for dem – foreløbig med fire remis´er til følge. 

Det bliver hårdt mod Oslo i morgen, men vi satser på at slutte godt af og blive næstbedste
nordiske nation. Det andet norske hold - Vålerenga Sjakklubb – har allerede 8 matchpoint så
dem kan vi ikke hente.

Sejren smidt væk til sidst

Nordkalotten har bestemt ikke haft lykkens gudinde på sin sine i Tyrkiet. I sidste runde blev
det til et ærgerligt nederlag til Oslo Schakselskap på 3,5-2,5 efter at vi havde været foran 2,5-
0,5!

Oslo Schakselskap er et stærkt mandskab med stærke Jon Ludvig Hammer på 1. brættet –
måske er han nordens næst stærkeste spiller netop nu? Vi havde spottet de ømme punkter på
det norske hold til bræt 4 og 6, så her gik vi efter sejr.

Dagens første parti, der var færdig var partiet mellem Jacob Sylvan og Stormester Leif Erland
Johannesen. Vores mand holdt nem remis i et dronningeslutspil efter ca. 3 timers spil. Der gik
ikke længe inden først Peter Jakobsen og sidenhen Esben Ejsing havde bragt os foran med to
point.  De lagde  hurtigt  pres  på deres  modstandere,  der  regulært  blev  udspillede.  I  de tre
resterende partier stod vi formentlig lige, så det tegnede til en flot sejr. Esben Hove gik dog
galt i byen i en svær stilling og slap modstanderen ind i stillingen med matangreb til følge.
Det gik rigtigt skidt i de to sidste partier også. Kåre Kristensens angreb var ebbet ud og han
kom ind i et slutspil med en minusbonde. Han fik dog afviklet til et uligefarvet løberslutspil
og vi øjnede pointdeling. Han fik dog ikke spillet løberen rigtigt rundt og så stod det pludselig
2,5-2,5. 

Tilbage  sad  Stellan  Brynell  og  fik  en  mere  og  mere  vanskelig  stilling  mod  Jon  Ludvig
Hammer på 1. brættet. Det burde nok havde været remis undervejs, men efter ca. 5 timers spil
vandt Hammer slutspillet og vi måtte ærgerligt nok se os besejret med 3,5-2,5 – totalt unødigt.
Vi har slet ikke fået de point i denne turnering som vi lå til, men vi har åbenbart ikke været
bedre når det gjaldt.

Vores (kun) 5 matchpoint rakte til  en placering som nr. 27 – ikke imponerende, når vi var
seedet som nr. 18. Havde vi bare slået Oslo havde vi nok holdt vores seedning. ECC 2017
blev efter en spændende afslutning vundet af storfavoritterne Globus, der dog i sidste runde
var ved at sende Mesterskabet til  Odlar Yurdu. Odlar Yurdu tabte dog sin sidste match og
sluttede  på  11  matchpoint  og  dårligere  korrektion  end de  regerende  mestre  fra  Alkaloid.
Globus sluttede på 12 point. 
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