Kontraktet är räddat,
inte mer heller!

men

Dagens viktiga Div I match mot Oves vanns med säkra 5-3.
Uppgiften underlättades betydligt,
när motståndarna saknade sina allra starkaste kort!
Nu tar vi nya friska tag inför nästa säsong!
Faruk Stefan o STAFFAN vann sina partier.
Tämligen säkra remier för Mende Jan Gösta o Lars F
Ted får vänta ytterligare på en vinst i lag ett.
Lag TVÅ mötte HG i Klippan, gav första vinsten med 5-2.
Tom placerade ovanför nedflyttingsstrecket!
Det ser onekligen bekymmersamt ut för anrika HG.
Tre wo lämnades idag o en hel wo match tidigare under
säsongen.
5-manna lag passar kanske bättre under rådande omständigheter.
Spelarunderlaget är sviktande, på både kort o lång sikt.
Lag TRE bärgade ett par remier genom Sakarias o Bosse.
Till kommande säsong blir spelarunderlaget bredare o större,
konkurrensen om platserna lär hårdna.
J

Men det börjar hetta till…
När ALLA elementen nu fungerar
Resultat ÅSS mot 100 i onsdags.
Stefan mot Jan

1 0

Tomas mot Leif
Ted mot Sejfo

1 0
0 1

JB

Åstorp KM (Elorankat)
Elorankat klubbmästerskap på enbart fem ronder. (Nästa säsong
kommer KM att sträcka sig från höst till vår och förmodligen
bli 10-13 ronder.)
Färdigspelad innan maj månads utgång. Detta kommer att spelas
i Åstorps schacklokal och lottning sker inför varje rond.
Resultat och spelschema kommer att visas på hemsidan.
Självklart kan alla våra sekundärmedlemmar delta!
Tidskontroll som Allsvenskan (40moves/90min + 30 min +
30s/move)
Första rond ons 9 mars kl 1900, sista rond troligen 25/5.
Endast registrerade medlemmar i ÅSS kan delta.
Förhandsanmälan via kommentarsfältet!

Dagens skräll stod Ted för,
vinst mot Tomas!
Turneringens allra största överraskning hittills stod Ted för,
när han vann över fullpoängaren Tomas Rosell!
Sköna Elo-poäng ramlade in där…
En stenhård kamp väntar om tredjeplatsen…
Sejfo mot Stefan
Ted mot Tomas
Lars F mot Daniel
Jan mot Staffan
Leif mot Patrik

remi
1-0
remi
1-0
0-1

Kvar att spela nu är rond TVÅ,
som spelas 24/2. OBS!
Patriks parti där mot Lars F uppskjutet pga semesterresa.
Spelas i mitten av mars?
Avslutningsronden rond FYRA spelas 30 mars,
varav ett är avgörande finalparti mellan Patrik o Tomas!
JB

ÅSS mot 100 tabell
Nu finns Åstorp mot 100 tabellen under
”Klubbtävling” och välj sedan
”ÅSS mot 100 2015/2016”. Eller så trycker du här.
De tomma rutorna är alltså inte färdigspelade.

”Senior”,

Alla matcher är kontrollerade mot befintlig pdf-fil och
stämmer.

Inloggning
Eftersom vi får ett tjugotal nya användare per dag (!) så
borde livet vara behagligt, men problemet är att dessa
användare endast är ”scam”, dvs inga riktiga användare.
Därför är funktionen ”Alla får registrera sig” nu avstängd och
vi har ett alternativ för att skapa ert konto: skicka ett epost
till
mig
(cai@jussila.nu)
eller
Janne
(jan.bengtsson50@gmail.com), så kommer ert konto med vändande
post!

Forum!
Tryck på menyvalet ”Forum” här ovanför, så kommer du till
FORUM. Tanken är att skapa en plats där vi alla inom klubben
kan föra diskussion om olika saker.
Du kan läsa, men inte skapa nya ämnen om du inte är inloggad!
En fråga att diskutera och ta höjd för är om detta skall vara
helt öppet eller kanske begränsat via användare och lösenord?
Skriv och tyck till!

Dogman
Datum för årets stora juniorbegivenhet – Dogman Chess
Championship – har nu bestämts till söndagen den 3 april. Så
skriv in detta redan idag i era kalendrar!
Precis som ifjol kommer det att vara fyramannalag varav minst
en tjej i varje lag! Dessutom är Nordvästra Skånes
Schackförbund med och arrangerar. Klasserna blir som tidigare:
Valp (Lågstadiet, individuellt), 4 klass och den högsta
klassen där man får gå i femman eller sexan! Så prata ihop er
i skolan om detta!

Schack SM i Uppsala
Anmälan till årets SchackSM 15-24 juli, finns uppe och än så
länge är det ingen från vår region eller vår klubb som anmält
sig. Blir du först?

