
Mye dramatikk før turneringa startet. Torsdags kveld krasja PC med chessbase som jeg endelig 

skulle få tid å bruke etter at jeg hadde kjøpt databasen i september i fjor! Min sønn Anders reddet 

meg og tok kontakt med Elkjøp som kontaktet meg. Vips så hadde de fått PC opp gå. 

Fredag etter frokost oppdaget jeg at jeg ikke hadde glidd igjen glidelåsen i shortsen og mobilen 

hadde falt ut! Gikk raskt til frokostsal men der var den ikke, En hyggelig dame geleidet meg til 

resepsjonen og der hadde noen levert inn mobilen! 

Lørdag startet runden og jeg fikk hvit mot en svak danske med rating 1661. Satte en ny rekord 

med å bruke bare 16 min. på de første 15 trekkene, Dansken gjorde mange merkelige trekk og 

jeg stod kjempebra, Jeg vant en bonde men dansken fikk komp i en farlig springer. Undervurderte 

dansken og han fikk inn en gaffel svindelen i en begynnende tidsnød. Plutselig var jeg en bonde 

under. Fikk byttet ut til et tårnsluttspill med bonde der jeg mente jeg faktisk kunne vinne p.g.a. 

aktivt tårn og konge. Dansken spilte bra men jeg hadde en klar remis stilling etter 4 timers spill da 

jeg bukket en bonde. Etter ytterligere 20 min måtte jeg gi tapt etter 104 trekk og siste parti som 

var ferdig av ialt 120 partier! Nu hadde jeg 10 min til middagen på hotellet var slutt så den holdt 

sentens på å gå fløyten! 

Søndag måtte jeg lete i kofferten etter Brasil skjorta som jeg spilte i under runden. Møtte en svak 

spiller fra Kroatia med rating 1785. Han spilte 1.f4 og jeg fortsatte med d5. Etterpå spilte jeg 

aggressivt og med Brasil stil satset jeg alt på angrep på dronningfløyen med bønder på c5, b5 og 

a5. I det 15 trekket fikk jeg inn et bondeframstøt etterfulgt av gaffel som innbrakte 

kvalitetsgevinst. Etter 33 trekk var det slutt. 

Mandag ble Brasil skjorta tatt frem igjen. Møtte en dame(1897) fra Slovenia som satt ved brettet i 

hele 2,5 timer uten å forlate brettet! Da hadde jeg allerede hatt ti toalett besøk. Men hun gikk seg 

vill i en posisjonell stilling og bukket kvalitet. Senere fullførte jeg i Brasil stil og fikk ofret 

dronningen etterfulgt av springergaffel som innbrakte en offiser. Da hadde vi spilt 23 trekk og 

begge hadde 22 min igjen da hun valgte å kaste inn håndkledet! 

Tirsdag er det dobbelt runde og jeg fikk svak motstand. Møter en tysker med rating på 1800. Så 

får vi se om Brasil skjorta igjen bringe lykke for meg. Ellers er det flott vær selv om det 

regnet godt i natt. 

Ligger noen bilder på arrangørsiden som viser at det er et flott spillelokale med mye plass og 

aircondition. Ellers er det litt spesielt da de som spiller hvit må stille med medbrakt digital klokke. 

To sjakkutsalg er på plass og selvfølgelig kjøpte jeg en bok og tre DVDer. Har ikke forbered meg 

til noen partier, men i stedet stilt opp med full spillelyst og energi. Og selvfølgelig Brasil skjorta!! 

 


