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Én ledig plads til kandidatfinalen i Berlin
Kære Interesserede i Berlin-tur.
Vi er tre skakspiller fra Syddjurs skakklub - med 1500 til 1900 i rating - som tager til Berlin nogle
dage i påsken, nemlig
Bjarke Hellemann - 100602629 - Født år : 1996,
Henrik Friis - 101095362 - Født år : 1969 og
Allan Westenborg - 103101958 - Født år : 1958.
Vi køre i min bil enten fredag d. 23/3 eller 24/3 tidlig om morgen. Der er tale om de sidste runder
(de har hviledag søndag) og måske slutter turneringen d. 27 eller fortsætter d. 28 hvis der skal
være omkamp.
Vi skiftes til at køre, men det er ikke et krav at du har kørekort, da vi allerede er tre der kan køre.
Et hurtig groft marginal-budget på 650 kr. til kørsel (50 øre/km), 5 dage af 125 kr. Billetter er ca.
700 kr. pr. person (og yderligere hvis omkamp). Dvs. i omegnen af 2.000 kr. Bemærk at billetterne
kan være steget - og forhåbentlig ikke udsolgt endnu (derfor asap). Der er et supermarked lige om
hjørnet ved lejligheden og derfor burde vi kunne spise for det samme vi ellers spiser for
herhjemme. Vi kan skiftes til at lave mad og det praktiske.
Tager vi noget skakudstyr med kan vi få det ekstra sjovt morgener og aftener. Vi kan også gøre en
bestemt åbning eller slutspil til vores Berlin-studie (og her tænker jeg ikke på Berliner forsvaret
som tager længere tid at forstå). Men hvis vi følger med i turneringen dagene op til - er der måske
noget vi kunne udvikle på.
Det eneste minus jeg kan se er at vi kun når 3-4 runder ud af de 14-15 runder som turneringen
består af. På plussiden af en hurtig "hit-and-round"-strategi er, at udgifterne er til at overskue; og
næsten alle kan være med.
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