Gdanski med i Malmö Open
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Jacek Gdanski 2013
Den polske stormästaren Jacek Gdanski har tillkommit i
startfältet och blir den sjunde stormästaren som deltar i år.
Gdanski är inte obekant för den svenska schackpubliken, han
har under lång tid representerat Eksjö SK i elitserien.
Partiexemplet nedan är taget ifrån elitserien säsongen 2013 –
2014 i matchen Eksjö SK – Team Viking. Gdanski besegrar fransk
experten Emanuel Berg (Emanuel har skrivit flera böcker om
franskt) i franskt.

<br /> [Event "Elit(Eksjo-Team Viking)"]<br /> [Site "?"]<br
/> [Date "2013.11.23"]<br /> [Round "2"]<br /> [White "Berg,
Emanuel"]<br /> [Black "Gdanski, Jacek"]<br /> [Result
"0-1"]<br /> [WhiteElo "2593"]<br /> [BlackElo "2571"]<br />
[ECO "C19"]<br /> [PlyCount "94"]<br /> [SourceDate
"2013.12.03"]</p> <p>1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 Ne7 5.a3
Bxc3+ 6.bxc3 c5 7.h4 Qc7 8.<br /> Nf3 b6 9.h5 h6 10.Rh4 Ba6

11.Bxa6 Nxa6 12.Rg4 Nf5 13.Qd3 cxd4 14.cxd4<br /> Qc4 15.Qxc4
dxc4 16.c3 Nc7 17.Re4 Nd5 18.Kd2 Kd7 19.a4 g6 20.hxg6<br />
fxg6 21.Kc2 g5 22.Bd2 Nfe7 23.Rh1 Raf8 24.Rg4 Kc6 25.Kd1 Ng6
26.Kc2<br /> a6 27.Ra1 Rf7 28.Rh1 b5 29.axb5+ axb5 30.Ra1 Kb6
31.Ra2 b4 32.Ra4 Kb5<br /> 33.Ra1 b3+ 34.Kb2 Rff8 35.Re4 Ra8
36.Ree1 Ngf4 37.Bxf4 Nxf4 38.Rxa8<br /> Rxa8 39.Kb1 Nd3 40.Re2
b2 41.Rxb2+ Nxb2 42.Kxb2 Rf8 43.d5 Rxf3 44.<br /> gxf3 h5
45.f4 gxf4 46.d6 Kc6 47.Kc2 h4 0-1<br />
You must activate JavaScript to enhance chess game
visualization.

Dansk landslagsspelare till
Malmö Open
Den

unge

danske

landslagsspelaren

Mikkel

Manosri Jacobsen passade på att anmäla sig
mellan ronderna i det pågående Lag-EM som
spelas i Reykjavik
danska landslaget.

där han spelar i det

Det var lite av en skräll att Mikkel, som endast är 16 år
gammal, blev uttagen till den trupp som representerar Danmark
just nu på Island men den danske förbundskaptenen Lars
Schandorff har valt att ge dom unga spelarna Bjørn Møller
Ochsner och Mikkel chansen för att Danmark ska vara förberedda
inför ett kommande generationsskifte. Läs mer om den danska
laguttagningen i denna artikeln på Dansk Skak Unions hemsida.

Jacek Stopa – Stormästare nr
6
I och med att den polske stormästaren Jacek Stopa, Elo
2475, anslöt sig till deltagarna i Malmö Open är nu sex
stormästare
anmälda.
Stopa
anslöt
sig
till
stormästarkollegorna Hans Tikkanen, Jonny Hector, Ralf
Åkesson, Thomas Ernst och Hans-Joachim Hecht.
Han visade redan framfötterna som junior, Jacek är född 1987,
och han krönte sin juniorkarriär med en 3:e plats i World
Youth Championship i Belfort 2005 (i klassen Open 18).
Jacek är en aktiv turneringsspelare med bland annat besök i
USA, Indien, Iran och Abu Dhabi där han deltagit i
turneringar. Lägger man till hans flitiga deltagande i dom
stora europeiska Opens så kan man verkligen kalla honom en
berest herre.
För att knyta an till ett pågående evenemang visar jag nedan
ett parti där Jacek Stopa vinner emot GM Simon Williams i
London Chess Classic 2014. Williams är expertkommentator på
Island där Lag-EM pågår just nu. Simon kan ni följa dagligen
live
när
spelet
pågår
på
följande
sida: https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-t
eam-championship-open-2015/#live
[Event "London Classic Open 2014"]
[Site "London ENG"] [Date "2014.12.11"]
[Round "4.5"] [White "Stopa, Ja"]
[Black "Williams, Si1"] [Result "1-0"]
[WhiteElo "2521"] [BlackElo "2443"]
[ECO "C19"] [EventDate "2014.12.08"]
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 Ne7 5.a3
Bxc3+ 6.bxc3 c5 7.Qg4 Qc7 8. Bd3 cxd4
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9.Ne2
dxc3
10.Qxg7
Rg8
11.Qxh7
Qxe5
your host do not support iframes as required to display the

chessboard; alternatively your wordpress theme might suppress
the html iframe tag from articles or excerpts

Det
har
lossnat
anmälningarna strömmar in

–

Nu har proppen gått ur och anmälningarna till årets tävling
har tagit fart, just nu 94 stycken. Sjuttiofem i
huvudtävlingen och nitton i MSF Open (öppen för spelare med
mindre än 1600 i elorating).
Fyra stormästare är anmälda och två av dom är topprankade,
Hans Tikkanen, Lunds ASK och Jonny Hector, Limhamns SK.
Man behöver inte vara stormästare för att vara en stark
spelare, det har FM Jakob Aabling-Thomsen (rankad sexa i
startfältet just nu) bevisat vid flera tillfällen. I Politiken
Cup 2010 skrällde han rejält när han slog den polske
stormästaren Michal Krasenkow som då hade 2628 i elo men har
tidigare tillhört den exklusiva +2700 klubben.
[Event "Politiken Cup"] [Site
"Copenhagen DEN"] [Date "2010.08.05"]
[Round "7"] [White "Aabling Thomsen,
J"] [Black "Krasenkow, M"] [Result
"1-0"] [WhiteElo "2314"] [BlackElo
"2628"] [ECO "B07"] [EventDate
"2010.07.31"]
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3
c6 4.Nf3 Bg4 5.h3 Bxf3 6.Qxf3 e5 7.Be3
your web browser and/or
Qa5
8.O-O-O
Be7
9.g4
O-O
10.Kb1
b5
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the html iframe tag from articles or excerpts
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Jakob Aabling-Thomsen svart mot Per-Erik Franzén,Lunds
ASK i Politiken Cup 2012. Per-Erik deltog i Malmö Open
2014 så han kommer säkert i år också!

