
Frásøgn: Politiken Cup 2012 (2.Partur) 
 

Eftir eina heldur vánaliga fyrru helvt av kappingini, væntaði og vónaði eg, at tað fór at ganga betur 

seinnu helvt. Men seinna byrjaði eins og fyrra, bert við einum javnleiki.  

 

6.Umfar: Sætta umfar var eitt av teimum vánaligu umførunum hjá føroyingunum. Tað var einans 

Brandur, ið enn einaferð kláraði at fáa eitt gott úrslit. Hann spældi aftur javnt ímóti einum telvara 

omanfyri 2000.  

Sigurð og Herluf telvaðu eisini javnt, men mótstøðumenninir hjá teimum vóru báðir lægri rataðir.  

Høgni tapti sítt talv, ímóti dananum Martin Matthiesen, ið hevur eitt ratingtal áljóðandi 2285. 

Sjálvur skuldi eg telva ímóti enn einari kvinnu, Carina Jørgensen (2039), ið er úttikin til kvinnu OL-

liðið hjá Danmark. Heilsustøðan var ikki góð í 6. umfari. Umhugsaði at geva avboð til talvið, men 

valdi tó at møta upp, í vón um at fáa ein skjótan javnleik. Eftir 6 leikir bjóðaði eg javnt, og fekk 

javnleikin.   

 

7.Umfar: Eftir tveir skjótar javnleikir, mátti eg royna at vinna, fyri ikki at missa ov nógv ratingstig. 

Mótstøðumaðurin hevði 2041 í rating, men hann hevði havt eina sera góða kapping, so eg visti ikki 

heilt, hvat mótstøða kundi vantast. Tað vísti seg, at hann ikki var serliga sterkur. Hann kom væl frá 

byrjan, men telvaði alt ov skjótt, og eg vann lættliga.  

Herluf vann eisini sítt talv lættliga. Hann vann eina finnu tíðliga í talvinum, býtti alt upp, og vann 

síðani endatalvi.  

Høgni fekk javnt ímóti einum týskara, ið er javngamal við Høgna, men hevur næstan 200 ratingstig 

minni.  

Sigurð og Brandur taptu báðir. Sigurð telvaði ímóti einum, ið hevði næstan 200 ratingstig minni, 

men ratingtalið hevur ikki nógv at siga hjá ungum telvarum, ið eru á veg upp eftir. Brandur kom 

sera illa frá byrjan, ímóti einum mótstøðumanni omanfyri 2000. Mótstøðumaðurin fekk eitt so gott 

álop á kongin, at einki var at gera hjá Brandi. 



 

8.Umfar: Í áttanda umfari var mótstøðumaðurin hjá Herlufi sterki FM'arin Tom Petri Petersen. 

Herluf hevði fyrireikað seg væl til talvið, og kom eisini væl frá byrjan við hvíta fólkinum. 

Mótstøðumaðurin kom fyri seg í tíðarneyðini, og byrjaði at taka yvir. Støðan niðanfyri er komin, 

eftir 60.Rg3. 

          

Mótstøðumaðurin heldur, hann vinnur eina finnu, men Herluf hevur eina ætlan. 60...Rixh2? 

mótstøðumaðurin hevur nokk ikki sæð ætlanina hjá Herlufi. 61.Rixh3! Svartur kann ikki taka 

riddarin, tí so er tað hvítur í spælir fyri at vinna. 61...gxh3 62.Rxh3+ Rh5 63.Rch4 Rxh4 64.Rxh4+ og 

hvítur fær mannin aftur. 61...Rif1 62.Rd3? Tíðarneyðin byrjar at gera um seg. Herluf fær lættliga 



javnt, við at leika 62.Rixg5! Rixg3 63.Rxg4 Rxg5 64.Rxg5 Kxg5.

 

Kongurin er góður í endatalvi, svarti riddarin klárar ikki at verja finnurnar, t.d. 65.Ka3 Rie4 66.Ka4 

Ric5+ 67. Ka5 Kf5 68. b4. Javnt. Aftur til talvið.  

 



Herluf hevur akkurát leikt Rd3. 62...gxh3 63.Rxh3+ Rh5 64.Rxh5+ Kxh5 65.Rc7 Kg5 66.Rxa7 

 

Hvítur skal royna at fáa finnurnar av borðinum, so er tað javnt. 66...Rie3 67.Rf7? Sær út til at verða 

rætti leikurin, fyri at steðga svarta konginum at koma yvir á frúgvasíðuna. Men sum sagt skal hvítur 

royna at fáa finnurnar av borðinum, tí er b4 rætti leikurin, ið ger klárt at leika b5. 67...Rif5 Riddarin 



ger tað møguligt hjá svarta konginum at koma yvir á frúgvasíðuna. 68.Ka3 Kf4 69.Kb4 Ke5.

 

70.Kc5? Sær út til at verða rætta ætlan, hvítur steðgar svarta konginum at koma longur yvir, men 

hann hevur eina betur ætlan. Hvítur kann fara eftir finnuni á a6, við at leika 70.Ka5. Nú kann finnan 

ikki flyta frameftir, nú er klárt at leika b4-b5. Svartur kann fara í mótálop, við at leika 70...Rid4, 

men c-finnan hevur einki at siga fyri hvítan, so leingi hann fær a-finnuna, hjá svørtum. 71.Rb7 

næsti leikur verður Rb6 og svartur klárar ikki at verja finnuna, javnt. 70...Rid4? Betur var at leika 



70...Re6, soleiðis at hvítur ikki kann skáka við Re7+. 71.Re7+! Rie6+

 

72.Kc4? Møguleiki var at fáa javnleik, við at leika 72.Kb6 Kd6 73.Rh7 Rig5 74.Ra7 Kd5+ 75.Ka5 
javnt, av tí at svartur ikki klárar at verja a-finnuna. 72...Kd6 73.Kh3 Kc6 74.Kb4 Kb6 75.Rh4 
Rid8 76.Rc4 Rc6 77.Rd4 Rc8 78.Rd2 Ric6+ 79.Kc3 Kc5 80.Kb2 Re8 81.Rh2 Re5 82.Rh6 a5 83.Rh4 

Rid4 84.Rh8 Re2 85.Rc8+ Ric6 86.Kc1 Kb6 87.c3 Ria7 88.Rc4 Rib5 89.Rc8 Ria3 90.Rb8+ Ka7 91.Rc8 

Rc2+ 92.Kd1 Rb2 93.b4 a4 94.Ra8+ Kxa8 0–1 

Eitt fínt talv av Herlufi, ið tíverri ikki gav stig. Tíðarneyðin kostaði honum nógv, bæði beint áðrenn 

40 leikir, og í endanum av talvinum.  

 

Brandur, ið hevði havt sera sterka mótstøðu alla kappingina, fekk aftur ein mótstandara, við einum 

ratingtali omanfyri 2000. Mótstandarin var ov sterkur, hann fekk eitt álop á kongin hjá Brandi, ið 

kostaði fyrst ein mann, og síðani ein rók.  

Sigurð telvaði væl, vann eina finnu mitt í talvinum, og koyrdi síðani sigurin trygt heim.  

Høgni kom ikki væl frá byrjan, men kláraði at javna út, og vann síðani endatalvi.  

Eg skuldi telva ímóti einum ungum manni úr Norra, hansara ratingtal var 2035, talvið mátti vinnast, 

um eg skuldi hava nakra vón um, at fáa eina nøkulunda kapping.  

 

 



Nielsen,Rógvi Egilstoft (2203) - Kyrkebø,Erlend (2035) 

Politiken Cup 03.08.2012 

 

1.e4 c5 2.c3 Rif6 3.e5 Rid5 4.d4 cxd4 5.cxd4 d6 6.Bc4 

 
6.Rif3 er meira vanligt, men tað verður næstan altíð sami variantur, bara í einari aðrari raðfylgju. 

6...Rib6 7.Bb5+ Bd7 tað, sum eg hopaði uppá. 



 
Eftir 7...Ric6 8.Rif3 er tað tann meira vanligi varianturin, í uppstendur eftir 1.e4 c5 2.c3 Rif6 3.e5 

Rid5 4.d4 cxd4 5.cxd4 d6 6.Rif3 Ric6 7.Bc4 Rib6. 8.e6! fxe6 Um 8...Bxb5 leikur hvítur 9.Fh5 og 

hóttur bæði mát, og at taka mannin aftur á b5. Vanligt er 9...Fc8 10.Fxb5+ Kd8. 9.Bd3  

 



Hóttir aftur mát, við 10.Fh4+ g6 11.Fxg6 hxg6 12.Bxg6++. 9...Fc8 10.Ric3 Ric6 11.Fh5+ Kd8 12.Rif3

 

Mær dámdi ótrúliga væl støðuna, helt eg hevði fingið nógv fyri finnu ofrið.  12...Rib4! Ofta gloymir 

mann, tað er annaðhvørt. Eg sá, hvussu nógvar møguleikar eg hevði at leypa á við, men gloymdi, at  

hann eisini kundi. 13.Be4 Fc4 14.Rig5 

 



Aftur nú hugsaði eg bara um, hvussu hann kundi verja seg. So eg bleiv nokkso kløkkur, tá hann 

leikti 14...Bc6 Nú havi eg nógvar møguleikar, og tað er nógv, sum skal roknast út, hetta fór við 

nógvari tíð. 15.Bb1 Eg hevði bara 16 min. eftir á klokkuni, og støðan var ikki løtt at spæla, men 

tíbetur hevði hann eisini brúkt nógva tíð. Kd7 16.Fh3 Ria4  

 

Nú er tað mitt í øllum hann, sum er í álop. Men eg eri klárur við mótálopi, bispurin á b1 verjur væl, 

men hann er eisini klárur at fara í álop, eg hótti t.d. Rif7 og Bxh7, men fyrst má eg fáa riddarin á b4 

vekk. 17.a3 Bb5 Tað sær gott út hjá honum, men tíbetur fyri meg hongur tað saman. 18.Fe3 



hóttanin hjá svørtum var, at taka riddarin á c3 og síðani Fe2 mát. 18...Rixc3 19.bxc3

  

Nú má svartur bakka, og eg sleppi í álop. 19...Rid5 Einasti leikur, um hann t.d. leikti 19...Rid3+ so 

kemur 20.Kd2! Rixc1 21.Rxc1 Næsti leikur hjá hvítum er Ba2 og svartur klárar ikki at verja finnuna á 

e6. 20.Fxe6+ Kd7 21.Bd2 Bd7 

 



Vit báðir høvdu bert nøkur sekund eftir, so ein avgerð mátti takast skjótt. 22.Ba2? Hugsaði um 

22.Ff7 Bb5 23.Ff3, helt eg stóð betur, men tordi ikki, av tí eingin tíð var eftir. 22...Fxa2 23.Fxd7+ 

Kxd7 24.Rxa2 

  

Var eitt sindur skuffaður av, at eg ikki hevði fingið meira burtur. Helt enn, eg stóð eitt sindur betur,  

tí hann ikki hevði fingið bispin út. Men finnurnar hjá mær á frúgvasíðuni, eru ikki so sterkar, og 

hann hevur ein góðan punt til riddarin á c4. 24...Rc8 25.Rc2 Rib6! Riddarin skal standa á c4, ella eg 

skal í øllum føri ikki sleppa at flyta c4. 26.Ke2 g6 27.Rb1 Rc7 28.Kd3 Ric4 29.Rb4 



 

29...d5 Hann kann sjálvandi ikki taka á a3 við riddaranum, tí eftir 30.Ra2 a5 31.Ra4 Rib5 vinni eg 

finnuna aftur, og hann hevur mist tann góða riddara-puntin á c4. 30.Rif7 Rg8 31.Bf4 e5 

 

Sum sagt høvdu vit onga tíð eftir, so eg visti ikki heilt, hvat fór at henda, helt eg hevði fyrimun, 

men so var ikki. 32.Bxe5 Bxb4 33.Bxc7 Bxa3 34.Bg3  



 

Tað bleiv bara til eitt uppbýtið, ið varð til fyrimuns til hann, av tí at hann nú hevur eina frífinnu. 

Rc8 35.Ra2? Helt eg hótti eitt ella annað við Rie5+, men har er einki. a6 36.Rig5 Be7! Hatta sá eg 

heldur ikki, kann ikki taka á h7, tí riddarin sleppur ikki út aftur. 37.Rih3 Kc6 38.f3 a5 39.Re2 Bd6 

40.Bxd6 Kxd6 

 



Tað var gott at koma upp á 40 leikir, og fáa 30 min. afturat. 41.Rig5 b5!? Mótstøðumaðurin ofrar 

h-finnuna, fyri gott mótspæl á frúgvasíðuni. 42.Rixh7 b4 43.cxb4 axb4 44.Rig5 b3 45.Rif7+

 

45...Kd7? Sjálvandi skuldi hann ikki lova mær at skáka einaferð afturat. 46.Rie5+ Kd6 47.Rixc4+ 

dxc4+ 48.Kc3 Rb8 

  



Helt at støðan var vunnin, men so lætt varð tað ikki. 49.h4 Ra8? Nú er møguleikin at taka báðar 

finnurnar á frúgvasíðuni, men av einari ella aðrari orsøk gjørdi eg tað ikki. Helt, at talvið var klárt 

vunnið, og vildi ikki taka nakran møguleika. 50.g3? Rb8 51.g4 Rf8 52.Re3 Kd5 53.Re5+ 

 

53...Kd6? Betur var 53...Kc6, fyri at eg ikki havi møguleika at skáka á b6, t.d. 54.Kxc4 Rxf3 55.Rb5 

Rf4 56.g5 Rxh4 57.Rxb3 og nú hevur hann møguleikan at leika Rg4, um kongurin stendur á c6, men 

um hann stendur á d6, so kemur 58.Rb6+ og hvítur vinnur g-finnuna. 54.Kxc4 Rb8 55.Re1 Rf8 

56.Rb1 Rxf3 57.Rxb3 1–0 

Ikki nakað serliga væl telva talv, men fyri meg, var tað stigið, sum taldi. Nú kundi væntast sterkari 

mótstøða í 9. umfari. 

 

9.Umfar: Mótstøðumaðurin varð Erik Hedman (2381), ið ofta hevur verið venjari hjá Svøríki til NM. 

Nú var møguleikin at bjarga kappingini, við at vinna á einum, við væl hægri ratingtali. Men 

mongum brestur ætlan, eg tapti talvið. 

Herluf ofraði mann tíðliga í talvinum, men fekk ikki nóg nógv burtur úr, og stóð til tap. Men Herluf 

gavst ikki so, hann kláraði at lumpa mótstøðumannin, soleiðis at hann fór avstað við øllum.  

Sigurð stóð ikki meira enn næst best ta einu tíðina, men eins og Herluf kláraði hann at lumpa 

mótstøðumannin í endatalvinum, soleiðis at hann fekk javnt. 



Høgni vann finnu tíðliga í talvinum, men kongastøðan hjá honum bleiv eitt sindur veik, so hann tók 

av remis tilboðunum frá mótstøðumanninum. 

Brandur tapi sítt talv, men hann hevði eisini ein mótstøðumann, ið var væl hægri rataður.  

 

10.Umfar: Eg og Høgni vunnu sera lættliga í síðsta umfari. Ikki tí, vit telvaðu nakað serliga væl, men 

mótstøðumennirnir gjørdu stórar feilir í byrjanini. 

Herluf fekk ein fínan javnleik, ímóti einum við einum ratingtali áljóðandi 2223. 

Sigurð og Brandur taptu báðir síni talv. 

Kappingin var nú komin at enda, ikki ein av bestu kappingum frá mínari síðu. Hóast úrtøkan var 6 ½ 

av 10, misti eg 5 ratingstig.                                                                                                                                                   

Besta úrslit av føroyingunum fekk uttan iva Brandur. Hóast hann tapti fýra tey síðstu talvini, fór 

hann heili 30 ratingstig upp. 

Í toppinum var sera spennandi, tað endaði við,at tríggir telvarar vóru javnir á fyrsta plássi. Topp 10 

sá soleiðis út. 

Pl. Politiken Cup Rating ELO Po MiBu 

1  2. GM Ivan Cheparinov 0 2677 8 56,5 

2  4. GM Ivan Sokolov 0 2676 8 55 

3  16. GM Jonny Hector 0 2530 8 54 

4  3. GM Aleksey Dreev 0 2677 7½ 57,5 

5  10. GM Dusan Popovic 0 2579 7½ 55,5 

6  14. GM Stelios Halkias 0 2570 7½ 55 

7  7. GM Erwin l´Ami 0 2615 7½ 54,5 

8  1. GM Vladimir Malakhov 0 2712 7½ 54,5 

9  8. GM Robert Markus 0 2599 7½ 54,5 

10  20. GM Jacob Aagaard 0 2506 7½ 54 
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