Kristensen & Sylvan med i
jubileumsturnering
Kåre Kristensen och Jacob Sylvan spelar med i XtraCon Invite Chess 2020 som är
namnet på den jubileumsturnering som hålls för att fira Skakklubben Nordkalottens
40-åriga födelsedag. Nordkalotten är den klubb Kåre och Jacob spelar för i Danmark,
i Sverige spelar dom för Helsingborgs ASK som bekant.
Turneringen spelas på Hotel Gilleleje Strand norr om Helsingör och pågår fram till
den 19 januari. Högst rankad bland de tio inbjudna spelarna är Ferenc Berkes ifrån
Ungern. Bland spelarna hittar vi även en svensk deltagare, Jonny Hector, även han
representerar Nordkalotten.
Missa inte och läsa det lysande referatet ifrån rond 1 författat av Mads Boe och
Thomas Hauge Vestergård. I den artiklen hittar du även alla nyttiga länkar för att
följa turneringen och spelschemat.

Överraskande segrare av Øbro nytårs
turnering
Det mest överraskande med Michael Vesterli’s, Michael är en ytterst kompetent
schackspelare, seger i Øbro turneringen var att han inte heter Jonny Hector. Jonny
har abonnerat på 1:a platsen i denna turneringen de senaste åren, denna gång kom han
“bara” på 4:e plats.
Precis som Michael tog IM Martin Haubro och GM Jens Kristiansen 6 poäng på de 7
ronderna men Vesterli hade bäst kvalitetspoäng. Den nordvästskånske deltagaren, Ted
Sandbech (Klippans SK), tog 3 poäng och hamnade på 44:e plats. 70 spelare kom till
start.
| Tabell |
| Partier (pgn-fil) |

Dalling Does Dublin

Staty av författaren
James Joyce som har
skildrat Dublin i flera
romaner. Foto: Wikimedia
commons, Toniher;
Marjorie FitzGibbon (the
statue) [CC BY-SA 2.5]

Peter Dalling (Engelholms SK) kommer att spela en veteranturnering i Dublin med
start den 2:a januari. Han är inte ende svensk på plats i den Irländska
huvudstaden,Lars Grahn,Bengt Hammar och Björn Ahlander kommer även att spela med.
Lars i samma turnering som Peter, Björn och Bengt kommer att spela en IM-turnering.

Lars har ju även en Schackblogg,även om han hävdar att det inte är bara schack på
den, så läs den under turneringens gång så kommer där säkert några rapporter ifrån
Dublin.
Bägge turneringar startar den 2:a januari och pågår till den 6:e.

Silvermedalj till Sverige
Sverige lag 1 tog silver i Veteranernas lag-EM 65+ som avslutades igår i Kroatien.
Ryssland var helt överlägsna. Seger i samtliga nio matcher och fyra matchpoäng före
Sverige säger allt.
Sverige 3 med de två nordvästskånska spelarna Peter Dalling,Engelholms SK och Bertil
Pålsson,Skromberga ASS slutade på 13:e plats (16 lag deltog).
Jag rekommenderar Lars Grahns blogg för utförliga rapporter ifrån lag-EM. Lars
deltog själv, han spelade på bord 1 i Sverige 2. Lars är en ypperlig schackskribent
som är allmänt känd i schack-Sverige. Det var ingen överraskning att

det har

serverats välskrivna reportage även denna gång ifrån en veteran tävling där Lars har
deltagit.
Det som däremot överraskade undertecknad (jag höll på att sätta kaffet i
vrångstrupen) var följande text-snutt ifrån gårdagens rapport på bloggen: “Jag
kommer att sakna det här: att öppna balkongdörren och höra havets rogivande svall.
Se pinjeträdens vackra trädkronor mot den klarblå himlen. Spela mot stormästare och
internationella mästare nästan dagligdags. Glädjas åt…”
Helt otroligt! Herr Grahn brukar annars få genomlida hemska umbärande på dessa
hotell (vanligtvis vid medelhavet) där veterantävlingarna brukar spelas. Om jag
minns rätt så utnämnde Nils-Gustav Renman Lars till ordförande i “Gnällspikarnas
Förening” under ett mästerskap.

Malmö – Lund – Losinj…
… är namnet på tre orter där nordvästskånska schackspelare kommer att vara i elden
denna helg.
I Malmö kommer under lördagen Skånska Skolmästerskapen att avgöras. Där kommer ett

tiotal juniorer ifrån Helsingborgs ASK att delta. Även Landskrona SK kommer med en
trupp bestående av 5-6 juniorer. Just nu är det 98 spelare förhandsanmälda.
I Lund spelas Mumien Open och där kommer Lars Persson, Skromberga ASS och Per-Olof
Gromark,Engelholms SK att delta.
I den Kroatiska staden Losinj startade Lag-EM för veteraner i onsdags. Peter
Dalling,Engelholms SK och Bertil Pålsson,Skromberga ASS är de två nordvästskånska
deltagarna där. Båda spelar i Sverige lag 3 i klassen 65+.

Børne Cupen i Helsingör
Ett av sidoarrangemangen under Xtracon Chess Open var Børne Cupen. I den tävlingen
hittar vi ännu nordvästskåning som korsade sundet under den 8 dagar långa
Schackfesten i Helsingör; Sixten Wallin Helsingborgs ASK. Sixtens resa över sundet
var en väldigt lyckad endagstur, han vann nämligen U-10 gruppen.

Sixten Wallin i djup koncentration vid brädet under Børnecupen i Helsingör.
Foto: http://xtraconchessopen.dk/

Sixten i mitten med segerpokalen. Foto: http://xtraconchessopen.dk/

Indisk junior vann Xtracon Chess
Open
Endast 13-årige R. Praggnanandhaa ifrån Indien segrade ensam på 8½ poäng av 10 i
Xtracon Chess Open som avslutades igår i Helsingör. Hela 365 spelare deltog i
tävlingen.
De tre nordvästskånska deltagarna fick följande placeringar i sluttabellen:
230. Idris Amin Helsingborgs ASK 4½
303. Ted Sandbech Klippans SK 3½
333. Jonas Wiberg Engelholms SK 3
Tävlingsarrangörerna ser till så att samtliga partier ifrån tävlingen publiceras
snabbt efter rondens slut. En enastående service som vad jag vet inte finns i nån
annan stor open. Partierna hittar du här.

Även en blixtturnering spelades efter ronden på fredagskvällen. Tre
nordvästskåningar deltog; Robert Hedlerfog Helsingborgs SS, Eric Nordin Helsingborgs
ASK och Idris Amin Helsingborgs ASK. Eric har skrivit om den tävlingen på
Helsingborgs ASK hemsida.

International Chess Holiday 2019
avslutad
Igår färdigspelades International Chess Holiday i Prag. Efter en snabbgenomgång, jag
kan ha missat nåt resultat, av de olika turneringsgrupperna (snabbschack,långparti
osv) tycker jag nog att Bo Gustafsson`s 2:a plats i R11 (snabbschack) var den bästa
prestationen av en nordvästskåning. Kolla International Chess Holiday`s hemsida för
resultat ifrån samtliga grupper. För övrigt så noterar man att

Martin Lokander som

deltog i SM-gruppen tidigare i sommar vann Master Tournament M11.

Under turneringen fyllde Peter Dalling,Engelholms SK 70 år. Här firas han av
de svenska deltagarna i Prag. Dalling syns till höger i solglasögon och blå
tröja.

