Her sidder jeg i den store spillehal og venter spændt på dagens udfordring. Går jeg herfra med et stort smil om munden?
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EM i Bulgarien tur / retur
Af Jesper Thybo, Skive Skakklub
Så er jeg hjemme igen efter 11 dages
EM-skakturnering i Bulgarien.
Det var en RIGTIG god tur.
Masser af skak fra morgen til aften,
afregning ved kasse 1 hver eftermiddag og mange sjove oplevelser.
Vi var 7 drengespillere fra Danmark i
U8, U10, mig selv i U12, U14, U16 og
U18, ungdomslandstræner Allan Stig
Rasmussen og 6 stk. forældre.
Vi boede i turistbyen Albena,
som ligger helt ned til Sortehavet.
Der var sol og sommer og når vi ikke
sad ved skakbrættet badede vi i de
høje bølger. Maden var bedst, og udvalget størst, først på ugen.
Dagen var lagt i faste rammer.
Morgenmad kl. 8 og derefter forberedelse til dagens kamp kl. 14.
Fuld koncentration under kampene
som for mig varede en 3-4 timer.
Derefter blev partiet analyseret sammen med Allan. Vi snakkede om, hvad
der var rigtig godt og hvad der kunne

gøres anderledes en anden gang.
Efter aftensmaden fik vi at vide,
hvem vi skulle spille imod næste dag.
Som regel kunne jeg finde nogle af
hans tidligere partier på nettet, som
jeg så kunne forberede mig på.
Men det kunne sagtens være
at han, i dagens anledning, havde
valgt at spille noget helt andet.
Ang. min egen præstation gik det
allerbedst i de første 5 runder, hvor jeg
vandt 3½ point. Rigtig godt. Desværre
tabte jeg så de næste 3 runder og fik
remis i 9. runde mod en finne.
Jeg vandt altså 4 point ud af 9
mulige og de kom IKKE af sig selv.
Der var hård modstand i alle kampe
og jeg fik en slutplacering cirka
midt i gruppen af 127 spillere.
Det var en armener med 7½ point
der vandt vores gruppe. Han tabte
en enkelt kamp og spillede en remis.
Og der var 5 russere i Top 10.
Meeennn ... de kan godt vente sig.
Vi danskere kommer helt sikkert igen
med fornyet styrke !!

Det har været en utrolig lærerig tur
og jeg har bestemt ikke tænkt mig at
toppe som 12-årig.
Alle i truppen har fået endnu mere
mod på at dygtiggøre sig for at få
sådan en oplevelse igen.
Vi ved, hvad der kræves for at vinde
over de stærke modstandere ude i Europa: Træning, træning og endnu mere
træning. Desuden er mange af spillerne meget stærkere end deres ratingtal
antyder.
I de næste dage skal jeg nok sunde
mig lidt oven på turen. Og passe min
skole og mine lokale turneringer.
Men det er rigtig sjovt at være med
til de store internationale turneringer.
Især når der står 1-0 og man er den,
der får 1-tallet.
Næste store udfordring er allerede
midt i november, hvor jeg rejser til VM
i Brasilien sammen med U16 Mads
Andersen fra Skanderborg.
Jeg glæder mig allerede.

