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Grandprix-lyn, 3. afdeling d. 15. december 2006

af Peter Grau

 

GP-lyn - Kampen om præmierne spidser til

Dramaet fortsætter i kampen om den samlede GP-sejr for bedst under 1900. De to aspiranter til laurbærene, Jens
Rasmussen og Chresten Nielsen kom begge i finalegruppe II, hvor Johnny Holler gjorde rent bord med 3/3 p.

Jens, Chresten og Chr. Winther endte alle med 1 p., hvorfor de måtte tage en ekstra runde. Kunststykket var
minsandten ved at gentage sig, hvis Chresten havde tabt til Winther i det sidste parti. Chresten vandt dog mod
Winther og sikrede sig hermed ufatteligt vigtige 5 point i forhold til Jens Rasmussen. Jens er nu under et
gevaldigt pres for at hente de sidste point hjem i GP-seriens sidste heat.

 

I finalegruppe III gjorde Jeppe Jørgensen et godt indtryk. Den indledende runde for Jeppe var tydeligvis præget
af genoptræningsvanskeligheder, hvilket i de afgørende situationer kostede en plads i finalegruppe II. Da det
endelig gjaldt præsterede Jeppe en overbevisende sejr med 3/3 point. Dan Wulff bibeholdt med en sikker 2.
plads sine gode muligheder i den samlede stilling for ”bedst under 1500”.

 

Finalegruppe I bestod af Jørn Moestrup, Per Stentebjerg, Morten Rud og Peter Grau.

 

Jørn Moestrup indledte med gevinst over Morten Rud. Rud spillede nok aftenens bedste skak, men blev
modarbejdet af konstante tidnødsproblemer. Samtidig slog Peter Grau med hvid Per Stentebjerg i en uortodoks
caro-kann:

 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.¤c3 ¥b4 5.¤ge2 dxe4 6.fxe4 £h4+ 7.¤g3 e5 8.¥c4 ¥g4 9.£d3 ¤d7

 



 
Grau guillotionerer her foreløbigt Stentebjergs GP-drømme med 10. Lxf7+!
Efter Kxf7 sikrer både 11. 0-0+ samt 11. Dc4+ hvid rigtigt godt spil.

I 2. runde holdt Per Stentebjerg liv i vinderchancerne med gevinst over Moestrup, mens Peter og Morten efter et
afsindigt nervepirrende tidnødsdrama begge løb tør for tid og derfor remiserede.

Per skulle nu vinde over Morten i sidste runde og samtidig sætte sin lid til Moestrups hjælp. Per klarede sin del
af arbejdet med sejr over Morten.

Peter gik på trods af utallige nederlag i samme variant med de hvide brikker stædigt ind i en najdorf. Det
lykkedes efter en ihærdig indsats endelig at knække denne sicilianer.

Peter kunne herefter noteres for sin anden sejr i GP-lyn og har nu 15 point ned til Stentebjerg, der hamstrede sin
tredje 2.plads. Mon ikke Per har tænkt sig at gøre noget ved det, når vi spiller sidste GP-heat d. 29. marts 2007?


