Lottning rond 2
Lottningen för rond 2 är inte upplagd ser jag nu på grund av
nåt problem. Tyvärr har jag lottningen bara på papper och är
på väg till spellokalen så där kan jag inte göra så mycket.
Jag har dock laddat upp liven för rond 2 och där kan man se
lottningen för bord 1 – 10 i Malmö Open och bord 1 – 2 i MSF
Open.
Livesidan:
http://www.malmoschack.se/malmoopen/?page_id=698

Malmö/MSF
startat

Open

2016

har

Malmö/MSF Open kom igång programenligt kl 20.00 med hela 316
deltagare. Kan det bli nån skräll i rond 1 på toppborden? Det
återkommer vi till senare.

+300 deltagare!
Det ser ut som att Malmö Open & MSF Open

får vänja sig vid

att ha +300 deltagare. Förra året blev det till slut 319 och i
skrivande stund är det 309 spelare förhandsanmälda. Bland dom
hittar vi sju stormästare och två internationella stormästare.
Högst rankad i Malmö Open är den Ukrainske stormästaren Yuri
Solodovnichenko med 2573.
Startfältet i MSF Open toppas av Jacob Hagström ifrån

Mälaröarnas SS. Jacob har 1552 i elo.
Självfallet kan det tillkomma fler spelare i toppen så att
Yuri och Jacob petas ner några pinnhål.

Anmälda till Malmö/MSF Open
2016
Antalet anmälda till Malmö och MSF open är just nu 111. Fem
stormästare, bland annat fjolårssegraren Ralf Åkesson, finns
bland dom anmälda. Högst rankade utländska spelare är IM Petro
Golubka ifrån Ukraina. Golubka är inte okänd för den svenska
schackpubliken, han har deltagit flera gånger i Visma Chess
Tournament i Växjö.
I MSF Open är Per Rasmussen,Danmark högst rankad just nu med
elo-talet 1544.
Ni som funderar på att anmäla er tänk på att om ni betalar
startavgiften innan den 12 december så blir 50 kr billigare.

Inbjudan 2016
Inbjudan till Malmö & MSF Open har nu
publicerats. Tävlingarna spelas i år 16 – 18
december. Inbjudan kan du ladda ner här:
http://www.malmoschack.se/malmoopen/wp-content/up
loads/2016/06/inbjudanmopen2016.pdf

Ralf Åkesson segrade 2015

Foto: Lars OA Hedlund Segraren GM Ralf Åkesson.
GM Ralf Åkesson, Västerås SK segrade med den högst respektabla

poängen 6½ av 7. Ralf startade med en remi mot lågrankade
(E2148) Stefan Kalhorn,Tyskland för att sedan ta 6 raka
vinster!
I sista ronden bjöd Ralf remi efter 17…Lb4 (se partiet nedan)
mot Hans Tikkanen,Lunds ASK men han nobbade anbudet och
spelade vidare. En härlig fighting spirit som inte belönades
denna gång.

</p> <p>[Event "Malmö Open"]<br /> [Site "Malmö"]<br /> [Date
"2015.12.20"]<br /> [Round "7.1"]<br /> [White "Tikkanen,
Hans"]<br /> [Black "Åkesson, Ralf"]<br /> [Result "0-1"]<br
/> [WhiteElo "2515"]<br /> [BlackElo "2421"]<br /> [ECO
"B11"]</p> <p>1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 Bg4 4.h3 Bxf3 5.Qxf3 e6
6.Be2 Nd7 7.d4 dxe4 8.Nxe4<br /> Ngf6 9.O-O Nxe4 10.Qxe4 Nf6
11.Qd3 Be7 12.c4 O-O 13.Rd1 Qc7 14.Be3 Rfd8<br /> 15.Bf3 Rd7
16.Qe2 Rad8 17.Rd2 Bb4 18.Rd3 e5 19.Rb3 exd4 20.Bxd4 Rxd4
21.<br /> Rxb4 b6 22.Rb3 Rd2 23.Qe3 c5 24.a4 R2d4 25.Qc1 a5
26.Re3 Qf4 27.b3 Rd2 28.<br /> Qf1 g6 29.Rae1 Rb2 30.Rd1 Rd4
31.Red3 Nd7 32.g3 Qf6 33.Bd5 Ne5 34.Rxd4<br /> cxd4 35.Rb1 Rc2
36.Rc1 d3 37.Rxc2 dxc2 38.Be4 Nf3+ 39.Kg2 Qe5 0-1
You must activate JavaScript to enhance chess game
visualization.
Platserna 2 – 3 delades av GM Jacek Stopa,Polen och GM Lars
Karlsson,Sverige på 6 poäng. Fullständig slutställning för
både Malmö och MSF Open hittar du här.

MSF Open
Segern delades av tre spelare: Joel Nilsson En Passant
Svedala,Apichai Sukhayanudit Växjö SK och Änis Ben
Hamida,Malmö AS.
Glädjande nog var deltagarantalet 80 i årets upplaga av MSF
Open, dom senaste åren har tävlingen pendlat kring 50
deltagare så det var en ganska kraftig ökning.

Bilder Rond 1 – 5
Foto:Lars OA Hedlund
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Rond 1 har startat
Till slut kom rond 1 igång trots tågstrul i Linköping. Många
spelare satt på försenade tåg norrifrån på grund av en olycka
i Linköping men hann fram med minimal försening av
rondstarten.
Antalet startande stannade på 316 stycken som är nytt rekord i
tävlingens 44-åriga historia.

Lista med bokföringsdatum för
inbetalning
Det har inkommit önskemål för att en lista ska finnas med
bokföringsdatum för betalningen av startavgiften. En sådan
finns nu tillgänglig på länken sist i detta inlägget.
| Lista med bokföringsdatum för inbetalning av startavgift

(pdf) |

Deltagarrekord!
332 spelare anmälda just nu till årets upplaga av tävlingen.
Det betyder att det gamla rekordet som var 262 deltagare ryker
all världens väg!

