Marginalerna fortsatt på vår
sida… Seger mot LASK II
4.5-3.5
”Utvilade” veteraner visade
segervägen!
Ett antal dagars sängläge ingen optimal laddning inför denna
seriefinal…
Kamp mot klockan för att kunna ställa upp,
för både Gösta o Jan…
Tidig förlust för Lars F mot David Quinn
Sen vann Adnan mot Nejib Bouaziz kvitterat 1-1
Gösta vann mot Tomas Olsson Ledning 2-1
Stefan föll mot formstarke Can Kabadai 2-2
Ole förlust på första mot Linus Olsson 2-3
Mende pressad mot Arne Meurman
Arnthor klar fördel mot Kjell Pettersson
Jan offrat kvalité oklart positionellt…
Matchen såg ut att kunna sluta hur som helst,
men matchvinst var ”aningen” avlägset…
Mende lyckades hålla remi 2.5-3.5
Arnthor klar vinstställning…
Allt hängde på mig själv nu!
Långsam positionell uppbyggnad,
där pjäserna efterhand hamnade på rätt plats,

Paul valde troligtvis helt korrekt att offra tillbaka bonde,
för att aktivera sin dåliga löpare.
Efter Dambyte stod vit troligen bättre långsiktigt, men ingen
direkt synbar vinstväg,
men tröttheten satte in i slutspelet, där svart gick på en
Springargaffel,
och förlorade löparen o gav upp direkt!
Arnthor bärgade sitt vinstläge!
Hemmaseger med 4.5-3.5
Vi ser fram emot seriefinalen mot HSA om två veckor…
För att vinna serien har vi råd att förlora med 4.5-3.5,
men då får vi kvala långt borta!!!
Så seger är det enda som duger;
om vi vill ha CHANS att kvala hemma!
Ändå inte säkert att det lyckas!
Jan

Rond nio i ÅSS mot 100 spelas
19/2.
Ställningen är efter åtta ronder följande!
Jan 6.5
Staffan 6.5
Leif
4 (1)
Stefan 3.5 (1)
Ted 1.5
Ivan 1
Följande partier spelas.
Jan mot Staffan 0-1
Ivan mot Stefan 0-1
Leif mot Ted
remi

ÅSS mot 100 19/2 spelas rond
nio! Spänningen är olidlig
inför finalpartiet…
Vi spelar rond ÅTTA ikväll
Staffan mot Ted

1-0

Stefan mot Leif

1-0

Ivan mot Jan

0-1

Nästa måndag spelas rond nio!
Jan mot Staffan

0-1

Leif mot Ted
Ivan mot Stefan

0-1

Analys ikväll. Vi tittar
bl.a. på Muhameds parti från
igår!
Han kommer att få spela resten av matcherna i både div III o
Distriktsserien!!!
Nästa säsong lkan han vara bofast i lag II?
Äntligen ett riktigt löfte för framtiden?
J

Allsvenskan
rond
FEM
bortamatch
mot
starka
Limhamns SK II.
När laguppställningarna fanns på pränt såg det minst sagt
ovisst ut…
Ett knappt rankingövertag för Limhamn,
ett klart sådant tom på de tre sista borden!
Enda partiet med klart rankingövertag var Mende mot Conny
Holst.
Första partiet med obalans var Stefan på bord sex,
som satte bort kvalitet ganska tidigt
förlustställning
0-1

o

kom

i

Lars F på åttonde en säker remi
Arnthor på första jämn ställning med liten fördel,
Arnthor sa att det var vinst efteråt, men blev remi
Ole på andra fick ett farligt löparpar o vann 1-0
Mende på tredje fick farligt angrepp,
vann mot Limhamns lagledare Conny Holst 1-0
Gösta på fjärde jämt parti remi
Adnan på femte vann viktig bonde mot tunge svårspelade Nurmi…
1-0

Jan på sjunde ett svajjigt parti, som hängde på en skör tråd…
Kunde gått hur som helst, förlustspöket grinade elakt, länge o
väl…
Men hittade motspel och vann till slut. 1-0
En jämn match där vi än en gång hade lite flyt!
Nu väntar en avgörande match mot mycket starka LASK II om tre
veckor!
Vi slår kanske ur underläge igen?

Tråkig avslutning på Masken
idag.
Muhamed började lysande, vann sina två första partier,
men blev dålig o tvingades bryta!
Hade sannolikt varit med i toppstriden?
Mikolaj började med två förluster.
Vi tog, tvingades ta, det tunga beslutet att åka hem!
Trist, men vad var annars alternativet!

Jan

