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Verdensklassespiller Alexei Shirov til Næstved. 

 
Lidt historie
Næstved Skakklub er som bekendt en af landets ældste skakklubber og kan i marts måned fejre 100 års jubilæum.
 
I den anledning vil klubben gerne gøre ”noget ekstra”.
 
Af de gamle annaler kan vi se, at de begivenheder, der har sat sine stærkeste spor i klubben, har været besøg af verdensmestre. Næstved
Skakklub har haft besøg af to verdensmestre, Lasker og Aljechin, men det er nu over 50 år siden.
 
100 års jubilæet er derfor den helt rigtige anledning til at invitere en af verdens topspillere til klubben.
 
Det er for bekosteligt at få verdens nr. 1, karismatiske Gary Kasparov, til landet, hvorfor dette desværre er udelukket.
 

“Nordea World Chess”.
Gennem vores internationale forbindelser har vi fået kontakt til Alexei Shirov, der p.t. ligger nr. 7 på verdensranglisten. Shirov spiller for den
tyske mesterklub, Lübeck. Den tyske Bundesliga er vel verdens stærkeste skakliga.
 
Jubilæumsarrangementet gennemføres i  weekenden  3.-4. maj 2003 på Grønnegades Kaserne i det nye Kulturhus, Grønnegade 10, 4700
Næstved, hvor lørdagen er en urmatch mellem Shirov og Næstveds 3. divisionshold. 
 
Om søndagen vil Shirov præsentere et af sine partier og fortælle lidt om livet som professionel skakspiller, inden han spiller en
simultanmatch, hvor han spiller mod 30 spillere. 
 
Lørdagen har hermed et fokus på eliteskak og søndagen et fokus mod bredden. Simultanmatchen tager fortrinsvis sigte mod medlemmer af
klubben, men ledige pladser vil blive tilbudt andre spillere i landet. Der er reserveret et antal pladser til spillere med konto i Nordea. Prisen
for deltagelse er 150 kr.
 
Programmet.
Lørdag den 3. maj.
 
Kl. 12.00 - 12.45               1.   Indledning af Næstved Skakklub.

2.   Tale af Næstveds borgmester Henning Jensen.
3    Overrækkelse af kæmpecheck fra Nordea Danmark Fonden til Næstved Skakklub.
4.   Præsentation af Alexei Shirov. 

 
Kl. 12.45 - 14.00.                  Gennemgang af et parti af Alexei Shirov med mulighed for at stille spørgsmål til Shirov.
 
Kl. 14.00 - 18.00.                  Urmatch mellem Alexei Shirov og Næstved Skakklubs divisionshold (8 mand).
 
Søndag den 4. maj.
Kl. 13.00 - 14.30.                  Gennemgang af et parti af Alexei Shirov med mulighed for at stille spørgsmål til Shirov.
 
Kl. 14.30 - 18.30.                   Simultanmatch mellem Alexei Shirov og 30 spillere.

 
Der er offentlig adgang uden entre til begge arrangementer.

 
Alexei Shirov
Alexei Shirov er født i Riga, Letland, og er i dag 28 år. Han bor både i Riga og i Spanien. Han er som nævnt placeret som nr. 7 på den senest
offentliggjorte verdensrangliste. Han har som bekendt leveret et hav af flotte turneringsresultater igennem årene. Hans seneste
superpræstation var i efteråret 2002, hvor han som førstemand førte det såkaldte verdenshold til sejr mod et frygtindgydende russisk hold
med verdens to stærkeste spillere i front, Gary Kasparov og Vladimir Kramnik.
 
Hovedsponsor.
Klubben takker Nordea Danmark Fonden for velvillig støtte til arrangementerne. 
 

Resultater:   

“Nordea World Chess”.

Det skaklige højdepunkt på Næstved Skakklubs markering af klubbens 100-års jubilæum blev vel afviklet i Næstved Kommunes Kulturhus på
Grønnegades Kaserne i weekenden 3.-4. maj 2003 med besøget af verdensstjernen Alexei Shirov fra Letland. Shirov ligger p.t. som nr. 5 på
verdensranglisten.  

Shirov spillede urmatch mod klubbens 3. divisionsmatch om lørdagen og gav simultanforestilling søndag eftermiddag. 

Lørdagen startede med en kort velkomst af projektlederen Nils Linde Olsen, der har været formand for klubben for en del år siden. Derefter
talte borgmester Henning Jensen, der gav Shirov en særlig velkomst til byen, der har støttet klubbens jubilæumsarrangementer. Ordet blev
derefter givet til filialleder Jens  Mølby fra Nordea, der som repræsentant for arrangementets hovedsponsor Nordea Danmark Fonden
overrakte klubbens kasserer Gunnar Mathiasen en kæmpechech på 20.000 kr. Åbningen blev afsluttet med en jubilæumstale af Nils Linde
Olsen og et trefoldigt leve for Næstved Skakklub. 

Shirov gennemgik derefter et interessant parti mod den tidligere FIDE-verdensmester Ponomariov , og publikum havde lejlighed til at stille
spørgsmål til Shirov om partiet, hans professionelle liv og syn på andre af verdensstjerne på verdens top 10. 

Urmatchen mod klubbens divisionshold blev så sat i gang. De lokale spillere var Nils Linde Olsen, Oksana Vovk, Thomas Flindt, Flemming
Preuss, Bjarne Haar, Anders Arnkilde, Kai Steen Nilsen og John Zachariassen. 

Efter 3 timers og et kvarter spil var det hele forbi. Shirov gjorde rent bord. Resultatet blev 8-0 til verdensstjernen, men det skete dog ikke
uden kamp og flere af de lokale spillere spillede pænt undervejs. Shirov er ikke skakstjerne for ingen ting. Han spiller underholdende
angrebsskak med et imponerende blik for de taktiske vendinger, og han opfatter situationen på brættet hurtigere end geopard i løbetiden. 

Om søndagen stod der simultanforestilling på programmet efter, at Shirov havde gennemgået endnu et af sine gevinstpartier. Denne gang
mod den hollandske stormester van Wely. 

Ikke mindre end 31 deltagere fra 2. Hovedkreds skulle Shirov spille mod samtidig. Alle spillere var mindst fra den hjemlige 1. klasse og over
halvdelen var mesterspillere.    

Den 30-årige Shirov gav absolut intet ved dørene. Han er en fighter og ambitiøs, også når han giver simultanforestillinger. Efter 4½ timers
rundgang vandt 28 partier, spillede 3 remis og tabte kun èt parti. 

Den lokale Michael Taankvist fra Næstved Skakklub vandt ”sit livs sejr”. Thomas Flindt også fra Næstved, Per Arnt Rasmussen, nu FREM
Odense, men tidligere Næstved, og Kristian Hovmøller fra Dianalund, spillede remis. 

Udover Nordea Danmark Fonden, har Næstved Kommune og 2. Hovedkreds ydet økonomisk støtte til arrangementet, der har givet
klubben, spillerne og publikum et stor og minderig skakoplevelse. Hotel Kirstine har også sponsoreret arrangementet. 

Kulturhuset, der var meget egnet til arrangementet, har nu fået endnu et bevis på, at dets funktion som ”Fremtidens Kultur- og
Idrætsbyggeri” har bestået endnu en prøve. 

Klubbens travle organisatorer er allerede i gang med at forberede det næste jubilæumsarrangement. DiskontoBanken Open en
hurtigturnering, der afholdes lørdag den 17. maj også på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Der er bl.a. allerede 2 stormestre, der har
tilmeldt sig turneringen.
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