Allvaret börjar på måndag
18/1 med ÅSS mot 100
Flyttad rond spelas ikväll 18/1
Följande partier SPELAS. Full rond.
Jan Bengtsson- Tomas Rosell
Leif Bohman
– Ted Sandbech
Lars Olsson
– Sejfo Agovic
Daniel Mena –
Staffan Thomasson
Patrik NilssonStefan Andersson
Spel i sidoturneringar är min förhoppning…
Jan

Framgång
i
Malmö
sidoturnering.
Rejäl framgång för Sakarias i MSF Open!
Fyra vinster två remier en förlust.
Rejält rankingplus.
Vi gratulerar!
JB

Opens

Kalendern
Klicka på länken ”Kalender” (Eller kalenderen som några
säger…!) i menyn ovanför, så missar du ingenting av vad som
händer i schackvärlden i allmänhet och ÅSS i synnerhet!

Användbar Julkalender!
George hade kollat på Jespers tips i Julkalendern,
som rekommenderade läsning av Kurt Richters Schackkavalkad…
Gösta hade donerat en del gamla böcker till klubben!
Bl.a denna välkända bok,
som därför fanns att välja bland på prisbordet i onsdags!
George valde klokt nog den efter vinsten)))
Det gladde givetvis också tränaren!
Den skall vi använda vid träning under det kommande året)))
JB

Resultat LUCIABLIXTEN
Onsdagens junioravslutning – Luciablixten -blev både lyckosam
och fartfylld, trots att vi inte riktigt hann med alla ronder.
Men efter kort diskussion inom tävlingsledningen, kom
slutresultatet! Vinnare – ohotad – blev George följd av Ylva
och Tess. Alla fick priser!

Sista
tåget
helgen…

gick

nog

i

Mirakel tror vi knappast längre kan inträffa…
Så vi får gratulera HASK till seriesegern!
Vi kommer att satsa för att bli hedersam tvåa igen,
så lite YTTERLIGARE hjälp på vägen kan ni räkna med!
JB

Säker
seger
mot
Harplinge/Halmstad 4.5-3.5
men vi ledde med 4,5-0,5 så segern var aldrig i fara!
Säsongens första seger därmed bårgad.
Vinster för
Faruk
Thomas, trevligt återseende!
Lars F

Åke
Remi för Stefan
Förluster för
Ole
Gösta
Jan, simpel Dambortsättning i ETT drag, i oklar ställning!
Pinsamt är bara efternamnet…
JB

50 år med ÅSS!!!
På hösten 1965 gick jag med i klubben, mao 50 år sedan!
Vi hade spelat rätt mycket schack på håltimmarna,
jag o några klasskompisar…
Jag blev tillfrågad om jag kunde tänka mig att gå med i
klubben…
Centralskolan skulle delta i Skol-SM, med ett 6-manna lag!
Lät intressant, så jag gick med i klubben!
Jag hade regelbundet spelat mycket hemma,
men utan riktig klubbträning…
Min första juniormatch innebar TVÅ FÖRLUSTER,
och därefter två vinster!
Vi mötte samtliga FYRA MOTSTÅNDARE!
Sen spelade vi två matcher till…
Resultat ÅTTA VINSTER!
På våren började kvalet till Skol-SM.
Vi vann FYRA RAKA MATCHER i överlägsen stil, där jag vann

alla,
o då gick till SEMIFINAL för södra Sverige, som spelades i
Ängelholm!
Där vann vi våra FEM matcher med 5-1 i genomsnitt)))
Jag vann ALLA MINA PARTIER… NIO RAKA!
I slutet av terminen väntade sen Sverigefinalen i Stockholm…
Dessvärre krockade den med vår avslutande skolresa i NIAN…
Jag våndades svårt o inte förrän kvällen INNAN,
beslutade jag att åka med till Berlin…
Med förhoppning att laget skulle klara det ändå…
I FINALEN kom vi EXAKT lika med vinnande Trollhättan.
Lika många vunna matcher, oavgjort inbördes,
lika många vunna partipoäng.
Avgörandet skedde på första bordet.
Mats Hylén tog 1.5 poäng, Trollhättans Hans Friberg tog två!
Vi blev därmed TVÅA, med absolut minsta möjliga marginal…
I hela mitt liv har jag därefter ångrat mitt beslut!!!
Den som spelade på bord FYRA för mig, förlorade TRE,
likaså reserven som fick hoppa på SJÄTTE…
Man kan nog med viss sannolikhet kunna säga,
att mitt avhopp kostade Centralskolan segern!
BITTERT…
JB

Katastrofal
Damslutspel
platsen.

miss
kostade

i
2a

När Åke Westin (3,5) vann mot Ted (3),
var förstaplatsen inget att göra åt.
Stefan Håkansson (2,5) vann sen mot Jakob Ekberg (3)
Mitt parti mot Quang (3,5) var länge jämnt,
men fick till ett vunnet slutspel Springare mot dålig Löpare.
Med ett klart vunnet Damslutspel hade jag 2a platsen som i en
ask…
Men missade en given Damschack,
ett tema som jag dessutom hade letat efter under några
drag(((,
i lätt tidsnöd, med 5 min kvar.
Då hade jag vunnit Quangs Dam o parti, med en enkel Dolk.
Istället tog jag en bonde
motståndarschack,
som kostade mig 2 bönder o parti…
Tablå!
JB
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Junior DM Blixt
Tid:
1400
Plats:
Grupp:
grupp
Betänketid:
Priser:
alla

Lördag den 5 december kl 1100 – ca
Helsingborg
Yngre gruppen födda senast -05, övr äldre
5 min/spelare
Buckla topp 3 per grupp, minnespris till

Cai åker med Sacke, Tess, Ylva och Vera. Dessutom Florian med
George och där finns det lite plats. Anmäl på juniorträningen
eller direkt till Cai 072 555 35 58!

