Europa Cup turnering på Hotel Izgrev, Struga i
Nordmakedonien 18.-24. september 2021
Beretningen bragt dagligt på Facebook

Den sidste test – fredag den 24. september 2021
Fredag var vi nået til sidste dag I Europa Cup´en. Det var samtidig test dag. Ikke kun på skakbrættet,
men det var også dagen, hvor vi ville få svar på vores PCR test. En negativ test var et krav for at
komme med flyveren hjem lørdag og selv om vi alle selvfølgelig er vaccinerede, var der en lille rest af
nervøsitet for hvad nu hvis den f. eks. Var falsk positiv? Nå, ved frokosttid kunne en tilfreds holdleder
hente certifikaterne på 7 rene PCR tests – så alle kommer formentlig med flyet hjem i morgen. Her
slipper vi for den lange tur over bjergene til Skopje, men flyver i stedet fra Ohrid til Malmø.
Vi var ikke heldige i lodtrækningen og fik holdet ”Perfect” fra Moldova, som vi tidligere har tabt til, i
sidste runde. Holdet var seedet som nr. 18, men havde haft noget svingende resultater – som os. Vi
kom godt fra start og stod overbevisende på flere brætter. Kåre Kristensen spillede en sikker remis
mod IM Korsunsky med sort så det kunne der ikke rigtigt indvendes noget imod. Peter Jakobsen var
på bræt 5 oppe mod Kurochkin, der med over 2400 i rating, var den næsthøjest ratede på holdet.
Peter fik en fantastisk stilling efter at have spillet åbningen præcist og der var vist gevinst i eet træk.
Desværre spillede Peter noget andet og i tidnøden vendte billede og Peter tabte noget uretfærdigt.
Samtidig måtte Jacob Sylvan ned mod Gluhovsky, der ellers også havde stået skidt. Jacob fik dog
rodet lidt rundt i varianterne og pludselig manglede han et tårn som han troede at han havde!
Peter Vestergaard Andersen holdt længe balancen mod Pleshkov, der ellers har ca. 150 mere i rating
end Peter. Han fik lavet en fin afvikling og vi håbede nu på remis i et dronningeslutspil, hvor
modstanderen havde en farlig fribonde i A-linen, mens Peter kunne skabe et vist tryk mod f2.
Desværre fik Peter ikke spillet det helt præcist og så snuppede modstanderen pointet – og det stod
nu 3,5-0,5 til Perfect. Esben Hove har været den store positive oplevelse i denne turnering og han
svigtede heller ikke i dag. Selv om han havde de sorte brikker mod Slavin på 2264, var det vores
mand, der ville skabe partiet. Esben masede på og kunne afslutte med et smukt dronninge skinoffer,
der indbragte en officer og dermed pointet. Partiet fik da også anerkendende bemærkninger med på
vejen af verdensstjernen Shirov, der deltog i vores efteranalyser i dag. Det er ikke først gang, han er
med til at kommentere vores partiet – og han ser bare nogle ting på et splitsekund som vi andre, skal
bruge noget længere tid til at gennemskue – hvis vi da i det hele taget kan.
På topbrættet havde Christian Jepson hele tiden en lille fordel mod IM Atlas (2426), men desværre
ebbede det ud i et uligefarvet løberslutspil, der lige nøjagtigt ikke kunne vindes. Dermed tabte vi
skuffende matchen med 4-2 og vandt kun 2 matcher hernede. Vi blev derfor nr. 33 (seedet som nr.
29), så det kan vi ikke være tilfredse med. Kåre Kristensen og Esben Hove kommer hjem med højere
ratingtal, men vi andre på lade nogle point ligge i Nordmakedonien. Det har dog været en fantastisk
skak-tur, hvor vi virkelig har brugt mange timer på skak – forhåbentligt kommer det os til gode i
kommende turneringer.
Det var også super spændende, at følge XtraCon Køge, der spillede en fantastisk turnering og i sidste
runde spillede for medaljer mod russiske Mednyi Vsadnik, hvor alle spillere på dagens hold havde
over 2650 i rating! Køge kæmpede godt, men var aldrig i nærheden af den vitale matchsejr. Til sidst

vandt russerne 3,5-2,5 og det gav dem den store Pokal, mens Køge måtte tage til takke med en 6.
plads - præcis deres seedning.
Om aftenen var der præmieoverrækkelse og her kunne man glæde sig over, at der var medalje til
Jesper Thybo for hans præstation på bræt 4, hvor han scorede 5 point i 6 matcher. Han sætter
samtidig 10 ELO point på kontoen og er nu formentlig på den rigtige side af de 2600 – altså
superstormester. Et stort tillykke herfra – både til Jesper og til resten af Team XtraCon Køge, der
virkelig viste Dannebrog frem på smukkeste vis hernede.

The king has left the building – Torsdag den 23. September 2021
Torsdag havde vi behov for at bryde vores ensformige rytme efter gårsdagens skuffende resultat. Vi
besluttede os derfor for at tage i samlet flok til Ohrid, der ligger en lille halv times taxatur fra Hotel
Izgrev. Vi blev sat af tæt på den store borg, der ligger smukt og strategisk godt placeret på en
bjergtop over byen. Herfra gik vi ned gennem den gamle bydel til vandt, hvor vi slog os ned på en
cafe. Peter Vestergaard Andersen, Kåre Kristensen og Martin Stampe Noer besluttede sig for at tage
en bådtur af en halv times varighed for 5 Euro pr. mand. Vi så nu Ohrid fra vandsiden og havde også
fin udsigt til vores hotel på den anden side af søen. De fire andre på holdet drak en kop kaffe og
forberedte sig på dagens partier, hvor vi skulle møde svenske Team Pelaro Alingsås. Efter nogle
hyggeligt timer (!), gik turen igen retur med taxa til Hotel Izgrev.
Da vi ankom til hotellet var Magnus Carlsen ”iført” en stor kuffert ved at forlade hotellet. Efter
gårsdagens store nederlag kunne norske Offerspil ikke nå en topplacering og så var der ingen grund
til at Verdensmesteren blev. Han drog fra Makedonien med 2,5 point efter at have slået to lavere
ratede spillere og spillet remis mod Shakhriyar Mamedyarov – tilfredsstillende, men heller ikke
mere. The King has left the building.
Inden runde start, nåede vi lige at blive COVID19 testet, så vi er sikre på at blive lukket ind i Malmö,
når vi rejser retur på lørdag. Vi afventer stadig svar på PCR testen, men forventer den er negativ, da
vi alle selvfølgelig er vaccineret.
Vi var placeret betænkelig tæt ved døren i 6. runde. At dømme efter ratingtallene, ville det blive en
uhyre tæt match – og det blev det. Vi kom bagud 1-0, da et eller andet gik galt for Peter Jakobsen,
der ellers altid er velforberedt. Esben Hove slog Arvin Rasti rimeligt sikkert, men både Kåre
Kristensen og Jacob Sylvan var ude i spændende partier, der længe vippede på kanten mod
henholdsvis Ingvar Andreasson og Inna Agrest. Heldigvis blev begge partier vundet og så første vi 31. Christian Jepson holdt lige netop sit parti remis mod unge Hampus Sørensen og så var
matchsejren i hus. Tilbage sad Martin Stampe Noer og kæmpede for remis for den tidligere OL-spiller
Eva Johansson. Martin var ellers kommet forrygende ud af åbningen og havde klar fordel og
merbonde, men spillede så upræcist i begyndende tidnød og kom til at stå klart til tab. Heldigvis
valgte Eva Johansson i flere omgange ikke den bedste fortsættelse og så holdt Martin remis med
kvalitet under i et spændende slutspil. Dermed sluttede matchen 4-2 til os og der venter igen en
svær modstander i sidste runde. Det er Perfect fra Moldova som vi tidligere har haft store kvaler
med. Da de er seedet som nr. 18 – men har scoret under forventet- bliver det svært at slutte af med
matchsejr, men vi går efter den.
Team XtraCon Køge fortsætter med at imponere og slog i dag Skakfelag Selfoss med 3,5-2,5. Jesper
Thybo som vi kender fra Nordkalottens Jubilæumsturnering i 2020, blev matchvinder, da han
instruktivt vandt sit slutspil til sidst. Køge ligger nu på en delt 2-3 plads med 10 point – et point efter

Mednyi Vsadnik fra Rusland som det danske hold skal møde i sidste runde. Russerne er favoritter,
men vi krydser fingre for at Køge kan overraske og vinde Europa Cup´en – det ville være stort!

Så gik lyset ud! – Onsdag den 22. september 2021
I modsætning til hvad man åbenbart kan læse i et par mindre danske dagblade, er Europa Cup
turneringen ikke en hygge tur for Nordkalotten. Ganske vist har resultaterne ikke været som håbet,
men vi er fortsat topseriøse.
Efter morgenmaden går vi typisk en god travetur langs Ohrid-søen på ca. en time. Klokken 10 bliver
det offentliggjort hvem vi konkret skal spille mod og vi har så en lille time til at forberede os, så vi har
seriøse spørgsmål til holdmødet kl. 11. Her bliver vi alle klædt på til dagens modstander af Christian
Jepson, der er spillende træner og ofte har tips og trick som vi så diskutere. Mødet tager normalt et
par timer og der er så frokost ved 13-tiden. Det giver lige ca. en time til individuel repetition af de
vigtigste varianter inden vi mødes i spille salen kl. 14.45 – et kvarter før rundestart.
Vi er normalt færdige med dagens runde ved 20-tiden, hvorefter det er tid for aftensmad. Herefter
mødes vi et par timer og gennemgår de fleste af dagens partier. Stort set alle er i seng inden midnat
godt trætte efter dagens program.
I dag mødte vi Viking Chess Club fra Island, der på papiret var en overkommelig modstander. Efter
ratingtallene så det ud til at partierne på bræt 1, 2 og 6 var ret lige, mens vi var favoritter på de
resterende tre brætter. Peter Jakobsen var en af favoritterne mod Gudni Petursson (2016) og
levnede ham ikke en chance. Han blev helt udspillet i et kongeangreb og efter kun to timer var vi
foran 1-0. Desværre tabte Peter Vestergaard Andersen og Christian Jepson herefter. Peter fandt
aldrig den rigtige plan mod Sigurdur Ingason, der ellers ikke så ud til at ville så meget, og pludselig
stod Peters brikker helt forkert. Christian Jepson stod vist fint mod IM Tapani Sammalvuo, som han
tidligere har spillet ret lige partier imod, men så spillede finnen en fiks manøvre og fik tilkæmpet sig
initiativet og slap aldrig. Jacob Sylvan løb ind i en stærk hjemmeforberedelse, hvor Simon
Thorhallsson ofrede en officer for et stærkt angreb mod Jacobs konge, der efter lang rokade nu
prøvede at flygte. Det så længe ud til at Jacob slap godt fra manøvren, men til sidst havnede han i et
slutspil med dame og en bunke farlige forbundne fribønder mod to tårne. Det gik desværre ikke.
Det så længe ud til at Esben Hove på sin sædvanlige stille positionelle måde, ville vinde et langt
slutspil, men faktisk var han ved at stramme for meget og kunne måske endda have tabt, inden der
blev sluttet fred. Kåre Kristensen holdt også et langt slutspil remis – men her var det Kåre, der skulle
spille meget præcist for at få det halve. Dermed sluttede matchen 4-2 til Viking – og det var vi
bestemt ikke tilfredse med. I morgen torsdag venter Team Pelaro Alingsas, der er et af bundholdene,
så her har vi igen sat næsen op efter matchsejr.
Dagens dramatiske højdepunkt i spillesalen udspandt sig efter små 4 timers spil, da lyset pludselig gik
ud af to omgange. Der blev totalt mørkt, da der ikke er vinduer i salen. Normalt ville folk jo have
tændt lommelygten i mobilen, men sådan en må man jo ikke have på sig, så det blev ved med at
være ret mørkt. Chefdommeren råbte at urene skulle stoppes – men der var ingen der kunne finde
urene og i alt fald ikke knappen der skulle trykkes på  Heldigvis kom lyset hurtigt tilbage og
partierne kunne fortsætte.
Magnus Carlsen var i store vanskeligheder mod Shakhriyar Mamedyarov, men reddede sig netop ind
i et tårnslutspil, der var remis. Det blev så det eneste halve point Offerspil Chess Club fik i dag, så de
vinder ikke Europa Cup´en. Det gør Team XtranCon Køge nok heller ikke, men de spillede en flot

match i dag og slog Gambit Asseko SEE fra Makedonien med 5-1! I morgen venter Skakfelag Selfoss
fra Island – en overkommelig opgave. Hvis den løses, kan danskerne spille med om medaljer i sidste
runde.

Men vejret bliver hele tiden bedre – Tirsdag den 21. september 2021
Vejret bliver hele tiden bedre og bedre hernede ved Ohrid søen. Efter weekendens uvejr, der udløste
brandalarm på hotellet midt om natten, har vi de sidste dage været begunstiget af smukt vejr. I dag
valgte vi at gå en fin tur langs Ohrid søen i retning af Albanien. Vi nåede dog ikke helt til grænsen,
men vente om efter nogle kilometer. På hjemvejen kravlede Esben Hove og jeg op til et lille kapel,
der var smukt beliggende gravet ind i klippen.
Dagens match mod Schachfreunde Wirtzfeld fra Belgien, der var seedet som nr. 14 blev ikke nogen
succes. De var i forvejen klare favoritter på bræt 1, 2 og 6, men matchningen var mere lige på de
øvrige brætter. Vi var røget ud af livedækningen – de 10 første matcher – og der går vist et stykke tid
før vi er tilbage…
Peter Jakobsen holdt sit parti remis fra en god stilling og Jacob Sylvans halve point kunne man heller
ikke sige noget til. Fornuftige præstationer. Christian Jepson spillede flot mod IM Daniel Dardha
(2521) og var angiveligt ved at udspille ham. Desværre fandt han ikke den rigtige fortsættelse og
partiet vendte helt rundt og blev vundet af Belgieren. Jeg så ikke rigtigt Kåre Kristensens parti, men
han blev også skrevet på tabslisten og inden da havde Martin Stampe Noer tabte til 1. brættets far –
Arben Dardha (2253). Martin blev fanget i en sidevariant i Caro Kann som han ikke havde nået at
kikke tilstrækkeligt på og så blev det spil til et mål. Ved aftenens partigennemgang, blev varianten
repareret, så nu er jeg klar til at møde den igen. Sidste mand færdig var Esben Hove, der helt uvant
måtte kæmpe længe i en trøstesløs stilling. Han fik dog opstillet, seriøse modtrusler, men IM Yuri
Boidman holdt hovedet klart og parrerede truslerne og vandt.
Dermed sluttede matchen 5-1 til Belgierne – fortjent, men for stor sejr. I morgen onsdag, møder vi
med samme farver som i dag islandske Viking Chess Club som vi bør kunne slå. Køge maste irske
Gonzaga og spillede sig opad i tabellen, hvor Gambit Asseko SEE fra Nordmarkedonien venter i
morgen.

Kongen er ankommet – Mandag den 20. september 2021
Konferencesalen på Hotel Izgrev i Ohrid summede af forventning, da 3. runde af Europa Cup´en blev
indledt mandag eftermiddag. Verdensmester Magnus Carlsen var for første gang i startopstillingen
for sin norske klub Offerspil Chess Club efter han og klubkammeraten Aryan Tari først skulle
færdiggøre en stor turnering i Norge. Klubkammeraterne kunne godt bruge lidt forstærkning, da de
kun havde vundet én af de to første matcher.
Som en sand Konge kom Verdensmesteren lidt for sent og luntede småsnakkende hen til sin plads,
hvor han på 1. brættet skulle møde den belgiske FM Jelle Sarrau (2374) – normalt ikke en spiller som
Magnus Carlsen beskæftiger sig med. Alle spillere i spillesalen ventede til Verdensmesteren havde
sat sig og da det første træk blev trukket, brød klapsalverne ud, mens de mange fotografer blitzede
løs. Nu kunne de andre matcher starte. Magnus Carlsen fik i øvrigt en hård dag ”på kontoret”, da
belgieren bestemt ikke havde tænkt sig at lægge sig ned frivilligt. Verdensmesteren prøvede og
prøvede og der skulle gå over 5 timer, før den trætte belgier endelig bukkede under. På det

tidspunkt havde Magnus Carlsens klubkammerater sikret matchsejren over Zuid-Limburg, der til sidst
sluttede 5,5-0,5. Verdensmesteren kaster bestemt glans over arrangementet, men ikke alle kender
ham. Da han hen på aftenen skulle købe en sodavand i baren, spurgte tjeneren om han var en af
skakspillerne! Det mente Magnus nok han var…
Nordkalotten var oppe mod 13. seedede Stockholm SS. En svær match, der dog blev langt mere
jævnbyrdig end forventet. Peter Vestergaard Andersen var kort før partiets start i tvivl om hvilken
åbning han skulle spille, men bestemt sig til Prøjsisk mod FM Eric Thorn, der har næste 2300 i rating.
Det blev et langt parti, hvor modstanderen ofrede et par bønder for at fastholde presset og til sidst
var der bid. Esben Hove udlignede til 1-1, da han slog IM Can Ertan på 2384. Esben fastholdt hele
tiden en lille fordel efter London-åbningen og forsøgte endda at ofre en løber på g6. Han fastholdt
presset og kunne afslutte partiet med det smukke tårnoffer Txb7, der helt klædte den sorte konge af.
På dette tidspunkt var vi meget optimistiske. IM Christian Jepson spillede på gevinst mod GM
Johathan Westerberg (2526) og Kåre Kristensen og Jacob Sylvan havde fine stillinger. Endelig så det
ud til at Peter Jakobsen kunne holde et løberslutspil remis. Men skak er et ondt spil. Peter kunne lige
netop ikke holde løberslutspillet og Jacob Sylvan kom i problemer mod IM Martin Lokander (2452)
og tabte ligeledes. Her havde Kåre Kristensen taget remis i sit springerslutspil mod den regerende
svenske mester IM Jung Min Seo (2469). Svenskeren var ellers lige ved at gøre den afgørende fejl,
men fortrød og reddede skindet. Det var næsten ikke til at bære, at Christian Jepson ikke slog
Jonathan Westerberg, men i et langt tårnsluspil, fik han lige nøjagtigt klaret skærene med to bønder
for lidt – Stormestre finder hele tiden de nødvendige ressourcer selv i vanskelige stillinger! Dermed
sluttede matchen 4-2 til Stockholm, men det er jo også en by med flere indbyggere end vi er i
Græsted!
I morgen tirsdag venter endnu en hård modstander belgiske Schachfreunde Wirtzfeld, der er seedet
som nr. 14. Vores landsmænd fra XtraCon Køge tabte desværre med 4-2 til stærke KPRF fra Rusland
og skal tirsdag op mod Gonzaga fra Irland – en overkommelig modstander.
Arrangørerne får langsomt bedre og bedre styr på arrangementet. Der er nu livedækning på de
første 10 matcher, hvilket er to mere end i 1. runde, og der er nu navneskilte til alle! Sikkerheden er
også skærpet og Kåre Kristensen og Jung Min Seo kunne ikke komme retur til spillesalen efter at de
havde været ude for at analysere. Selv om Kåre havde sin jakke og sine ting ved sin plads, var der
ikke noget at gøre og holdleder Martin Stampe Noer, måtte ud med tingene, da ”Captain” skiltet
åbenbart stadig giver visse fordele.

En god dag på kontoret – Søndag den 19. september 2021
Efter nederlaget til serberne Sloven Ruma, blev vi sendt helt ned på sidste bordet tættest ved
udgangen! Her ventede St. Benildus fra Irland, der næppe ratingmæssigt var stærkere end vores 2.
hold - specielt da de havde deres normale 1. bræt sidde over. De havde dog et par unge talenter
med - og så ved man jo aldrig helt hvordan det går. Martin Stampe Noer, der skulle være oversidder,
Esben Hove og Peter Jakobsen besluttede at skære ned på forberedelserne og i stedet tage turen ind
til Ohrid, der ligger ca. en halv times kørsel i taxa fra spilletstedet. Det blev en fin tur, hvor vi gik
rundt i den smukke gamle bydel og blandt andet var inde at se Saint Sofia kirken. Kirken var fra 1100
år før Kristus og udmærkede sig ved at der gik "løse" skildpadder rundt i parken uden om kirken!
Efter en god frokost på havnen i Ohrid var vi tilbage på spillestedet Hotel Izgrev i god tid før runde
start. Arrangørerne var nået lidt videre og havde blandt andet udvidet live-dækningen med to
matcher mere og halvdelen af holdene havde navneskilte. Det var dog ikke noget, der påvirkede os

på bord 19! Vi fik en fin start, da vores nye mand Peter Vestergaard Andersen kom ind i en
trækgentagelse. Dommeren skulle lige tjekke, men det var god nok og det første halve point var
hjemme. De irske spillere kæmpede godt, men langsomt fik vi overtaget. Først vandt Esben Hove
rimeligt sikkert mod Hollandsk som vi også havde forudset modstanderen ville spille. Esben
snuppede en bonde og kørte modstanderen ned. Jacob Sylvan var næste mand på tavlen, da han
stillede en grim mattrussel op på g2. Ireren havde en serie skakker, men Jacob havde selvfølgelig set
at hans konge kunne løbe i sikkerhed på h7 og så stod det 2,5-0,5. IM Christian Jepson spillede et
spændende og ret kompliceret parti mod et ungt talent på 1. brættet. Lidt unøjagtigheder trak pinen
lidt ud, men da det for alvor gjaldt, viste Jepson klassen og vandt ikke en, men to kvaliteter. Herefter
lærte han sin unge modstander, hvorfor tårnene er bedre end springerne! Nu var matchsejren i hus,
men vi to lige de to sidste point også. Peter Jakobsen havde en bonde mere i et tårnslutspil, som han
samtidig spillede meget bedre end modstanderen. Uvist af hvilken grund byttede den irske spiller
endda tårnene af til et tabt bondeslutspil og den chance lod Peter ikke gå fra sig. Kåre Kristensen var
sidste mand færdig efter et langt parti mod St Benildus kvindelig islæt Lara Putar. Kåre havde ellers
fuldstændigt smadret hende i Kongeindisk, men fik ikke udnytte fordelen øjeblikkeligt og så trak
gevinstføringen ud, da hun forsvarede sig godt og iderigt. Sejren var dog aldrig i fare, men de rigtige
træk skulle findes. Efter 5,5-0,5 blev det således en lang aften, da alle gevinsterne naturligvis skulle
vises frem. Nu er vi klar til at møde Stockholm SS i morgen - en hård, men ikke umulig opgave, selv
om de er seedet som nr. 13. I morgen forventer vi også at se Verdensmesteren Magnus Carlsen ved
brættet, når norske Offerspill Chessclub møder Zuid Limburg fra Holland - han er i alt fald set i
restauranten søndag aften. Det andet danske hold Team XtraCon skal op imod det stærke russiske
hold KPRF, der er seedet som nr. 4 og har Grischuk på 1. bræt. I dag slog de med besvær Maribor
Poligram med 3,5-2,5.

Så er vi i gang – Lørdag den 18. september 2021
Lørdag spillede Nordkalotten 1. runde i den 36. Europa Cup på luksushotellet Izgrev i Struga i
Nordmarkedonien mod Serbiske Sloven Ruma, der var det 10. stærkeste hold i turneringen. F.eks.
havde deres 6. og sidste mand mere i rating end vores bedste spiller IM Christian Jepson! Vi spillede i
den store konferencesal på hotellet med højst til loftet og gode spilleforhold. Desværre var
arrangørerne ikke helt færdige da 1. runde gik i gang og der manglede f.eks. navneskilte og der var
kun livedækning på de 8 første matcher, Da vi spillede match 10, slap vi for at de skakinteresserede
kunne sidde hjemme i Danmark og følge os. Det måtte de nu godt have gjort for vi spillede bestemt
en hæderlig match mod de stærke modstandere. Peter Jakobsen var første mand på tavlen, da han
fik en trækgentagelse ind mod GM Goran Kosanovic. Martin Stampe Noer kæmpede længe mod IM
Milos Stancovic, men stillingen blev mere og mere besværlig og til sidst måtte han ned. Herefter var
der remis til Esben Hove mod GM Miroslav Miljkovic efter frisk at have ofret en officer for to bønder.
Fribønder var dog så farlige at de sikrede det halve point. Vores tre topbrættet overlevede alle
tidskontrollen ved træk 40 og selv om de alle stod pressede i slutspillet, var der begrundet håb og
halve point. Desværre skruede Sloven Rumas nu op for spillestyrken og med små finesser, vandt de
over Kåre Kristensen, Jacob Sylvan og Christian Jepson. Det havde ikke været uretfærdigt, hvis vi
havde fået et par remis´er ud af de stillinger, men i lange slutspil måtte vi ned. Dermed sluttede
matchen 5-1 til Serberne - formentlig nogenlunde som forventet. I morgen søndag venter
turneringens absolut dårligste hold - St. Benildus fra Irland. Her går vi efter en stor sejr! Ellers nyder
vi at være hernede. Der var masser af ting, der kunne være gået galt i disse COVID19-tider, selv om vi
naturligvis alle er vaccinerede. Forud for 1. runde, blev alle spillere og officials alligevel testet og det
skal vi også i slutningen af turneringen. Det er hyggeligt at møde skakkammerater fra hele verden.

F.eks. spiller vores svenske spiller Martin Jogstad for sin primære klub Lund ASK, der var oppe mod
Alkaloid og selv mødte GM Inarkiev på 2663 - ganske pænt tal på bræt 4! Svenskerne tabte 5-1 efter
at have vundet på bræt 6. Det andet danske hold Team XtraCon Køge måtte kæmpe en del inden en
sikker 5-1 sejr var i hus. Det blev her 2 x remis på topbrætterne. Mange har spurgt til vejret hernede
og det var da også 30 grader, da vi kom i går, Sidenhen har vi haft nogle gevaldige regnskyld og hele
lørdag aften har der været nogle enorme tordenbrag ude over Ohrid søen. Forhåbentlig bliver vejret
snart bedre, så vi kan komme ud og nyde den smukke natur.
Martin Stampe Noer

