
Jonas opnåede fornemt resultat i spansk turnering 
 

Tavs og Jonas Bjerre deltog i julen i en turnering i Lorca, Spanien. Betænkningstid en time til hele 

partiet + 30 sekunder pr. træk. Deltagerne skulle have under 2200 i rating. Der var 89 deltagere, og 

15 af dem havde mellem 2000 og 2200 i rating. 

 

Tavs sendte følgende hilsen fra turneringen: 

 

”Jonas spillede fantastisk i Lorca, scorede 5 af 7 mod meget stærke modstandere og blev samlet nr. 

7 (langt foran sin far der tabte i sidste runde på et par tåbelige fejl). Jonas fik en ratingfremgang på 

næsten 100 og er nu meget tæt på den magiske grænse, 1900!” 

 

Jeg har snuppet et billede og et par uddrag af bulletinerne fra turneringen. De er fra Lorca 

Skakklubs hjemmeside. 

 

 
 

Pero sin lugar a dudas, quien está causando sensaciones es un danés de 9 años, Jonás Bjerre, que 

ya dio muestras de su descomunal fuerza de juego, derrotando en la ronda 2 a la campeona absoluta 

de Murcia Sonia Gil Quilez y entablando ante jugadores reconocidos como José Antonio Moya.  

 

De nuevo destacaria al joven Sub 10 de Dinamarca Jonás Bjerre, que sin duda en un futuro será 

uno de los mejores jugadores de Europa o quizas del mundo. El danes acabó en 7ª pocición, invicto, 

y con performance superior a los 2000, sin duda, una autentico espectaculo. 

 

I dansk oversættelse ville det lyde nogenlunde sådan her: 

 

Men hævet over enhver tvivl er den som skaber sensationer, en dansker på 9 år, Jonas Bjerre, som 

allerede viste eksempler på sin høje spillestyrke ved i anden runde at slå den ubetingede mester fra 

Murcia, Sonia Gil Quiles og spille remis mod kendte spillere som José Antonio Moya.  

 

Den nylige vinder af ungdom under 10 i Danmark, Jonas Bjerre, som uden tvivl i fremtiden vil 

være en af de bedste spillere i Europa og måske i verden. Danskeren sluttede som nr. 7, ubesejret, 

og med en præstationsrating over 2000, så afgjort en flot præstation.Den nylige vinder 


