Veteran EM blogg
(Hemsidan; klicka på röd och sen Senior Championship)
Ett stort innerligt tack till Gösta, som bjöd på denna
minnesvärda schacksemester! Ett femstjärnigt
knappast få ett utrymme i min budget…

hotell

lär

Nästan två veckor i skön miljö lär bli svårt att glömma…
Om inte annat så finns bildbevisen kvar…
Jan

Mörka moln skingras, solen bryter fram! Matchen är vunnen!
Frågan är om Gösta också kan få något med?

Tyska laget Stiftung BSW/DBAG möter vi i slutronden. Peter
säkrar segern! Vi blir SEXA, med knapp marginal.

Onsdag 27 april
Jag vilar i slutronden också.
Har absolut inte spelat dåligt, men lägst rankad och tyvärr
plockat minst poäng…
Lite dålig utdelning totalt, 1.5/6 kunde lätt varit minst TRE.
Mest nöjd är jag med förlustpartiet mot Israel,
där jag pressade en IM.
Lite synd om Gösta som verkligen hade chansen igår,
att vinna, eller pressa hårt i mötet mot den starkaste
spelaren i turneringen!
Själv hade jag ett övertag inledningsvis, men gjorde sen ej
bästa draget.
Men måste ta lärdom av det till nästa gång, i en av mig ofta
spelad variant…
Har laddat ner Chessbomb nu! Skall gå igenom partierna i lugn
och ro.
Intressanta objekt för våra analyskvällar!
Dagens match mot Tyskarna!
Ryska snuvan grasserar i laget,
eller är det gårdagens snåla vindar som är orsaken?
Bengt Hammar verkar rejält förkyld, men stod hyfsat bra, men
partiet blev remi
½-½

En förkyld Gösta tycks ha gjort ett förbiseende,
förlorat kvalitet utan någon synbar kompensation.
Men än kastar vi inte yxan i Egeiska Havet,
då han har ett springarpar att jobba med, i en rätt sluten
ställning.
Lär dock få slita hårt, för han har uppenbara problem. Blir
svårt att trolla!
Men har ofta en förmåga att slinka…
Fortfarande problem, men ställning har förbättrats.
Har vunnit en bonde, men motståndarens fribonde har nu bara
ett steg kvar…
Men Gösta har en fribonde på samma linje, som kan bli farlig…
Remischacksslink har vi sett förr)
Men det gick ej att hålla ställningen.
0-1
Ingvar står nog på klar vinst. Två pjäser för Torn och
jättebra ställning! Vinst
1-0
Peter har även han med en begynnande förkylning,
kan det bero på tvärdraget igår…
En jämn ställning, men har nu fått vissa problem,
men är en kämpe av renaste vatten, så det blir en utmaning att
följa partiet!
Ett ovisst parti, som kan sluta hur som helst.
Nu vann Peter en viktig bonde och har ett klart fördelaktigt
slutspel i sikte.
Peter står överlägset och vinner!
1-0
Vi blir SEXA!
Övriga resultat gick som planerat)

SLUTSTÄLLNING

2½-1½!

Tisdag 26 april
Helt överkörda, Gösta hade chanser.
Olycksbådande tecken i skyn…
RYSSkigt väder råder idag, efter en skön vecka!
Det blåser kallt och snålt och vågorna går höga på Egeiska
Havet…
Idag möter vi blivande vinnarna Ryssland…
Kan vi hoppas på viss mättnad…
Jag måste göra ett kanonparti,
för att vara aktuell för slutronden,
inte den bästa förutsättningen,
men ju större de är, ju tyngre faller de)))
Dessvärre ännu en förlust att inkassera för mig.
0-1
Bengt Hammar står pressat, blir nog svårt att hålla?
Tog snabbt slut, Kungsställningen var svag.
0-1
Peter är bonde under sannolikt tungt. Drygt 1.3+ för vit.
Svårt
Peter har hamnat i underläge +40 för vit… Slut mao
0-1
Gösta stod däremot riktigt bra mot en stark motståndare som
sopat rent.
Nu står det och väger, frågan är hur farligt motståndaren
angrepp är?
Nu ligger Gösta risigt till. Över 2+ för svart, har tappat
spelet.
0-1
Blev ett rensopat bord…
Förlust
Måndag 25 april

0-4

Idag väntar Wales som ligger före oss,
men där vi har chans…
For victory and glory we set sail,
in order to show Swedish steel prevail,
scrutiny in every move and detail,
by a mixture of a poisonous cocktail,
our aim is the enemy King to nail)
Ett ruffelbetonat parti av mig,
stod och vägde men blev förlust till slut.
Kanske jag hade en bättre fortsättning strax innan slutet.
Återkommer med partiet!
Underläge 0-1
Gösta svart blev remi efter ömsesidig dragupprepning i
mittspelet.

½-½

Ingvars parti togs strax därefter remi.
½-½
Äntligen slog Hammaren till på bord ett,
ett oantagbart pjäsoffer ledde till ogarderbar matt!
1-0
Därmed räddades den ena matchpoängen, trots mitt debacle…
SLUTRESULTAT 2-2
Söndag 24 april
Skandinaviskt Derby i dagens match mot Norge i rond sex.
Min tur att vila då.
Vi mönstrar starkaste uppställningen…
Ett dopp i Egeiska Havet planeras istället…
Fotobevis kommer att dyka upp på hemsidan,
minst 20 år sedan sist med dopp i havet!
Lite tätare uppdateringar i em, när jag är ledig.

Vår match sänds trots allt LIVE idag…
Trodde inte intresset var så stort)
Men jag kommer att följa och uppdatera
regelbundet,
med kommentarer om ställningen halv LIVE.

Göstas

parti

SLUTRESULTAT 2-2
Gösta REMI

(remischackar)

Bengt REMI
att ha stått lite sämre hela tiden)

(positivt efter

Ingvar REMI
dragupprepning med över 1+

Genom

Fast svårt att hitta en konkret vinstplan…
Peter REMI
Lördag 23 april
Idag möter vi starka Israel…
Utan vår högst rankade spelare som vilar!
Varje plockad poäng får ses som en klar framgång…
På förmiddagen skall det vara en blixtturnering 5-6 ronder.
Jag avser att ”donera” 5 EURO) dvs starta…
3 min + 2 sek/drag har jag aldrig provat på!
Ingen framgång i blixten 3½/7 kan ej sägas vara godkänt.
Dagens motstånd
kanoninsats!

var

tufft,

men

vi

gjorde

en

IM motstånd på bord 1 2 och 4, FM på tredje.
Tidig förlust för Ingvar på andra.
Bra ställning för Peter Carlsten, som han rodde hem!
En pinne bärgad)

riktig

Jag fick möta IM Leon Lederman som svart.
Var med i partiet hela vägen och pressade honom.
Jämnt spel växlade några tiondelar fram o tillbaka.
Vid ett tillfälle hade jag tom chans att komma över en bonde
plus i bedömningen…
Förlorade knappt men enligt LL Bengt Hammar fanns
vinstchansen,
med ett drag jag starkt övervägde,
men sen vid närmare analys räckte det bara till remi vid exakt
spel av vit…
Nog mitt hittills bästa parti, speciellt med hänsyn taget till
motståndet!
Gösta var länge med i partiet, stod tom bättre,
frågade LL om det var OK med remi,
men fick själv avgöra. Vinst skulle ge matchpoäng, och han
spelade för vinst!
Gjorde sen enligt egen utsago ett dåligt drag o kom sämre,
och förlorade sen slutspelet.
Slutresultat 1-3, men kanske vår i särklass bästa match!
Kunde lätt blivit 2-2 e tom ännu bättre!
Fredag 22 april
Ny rond. Den fjärde av nio.
Idag har Gösta vilodag, när vi möter Scotland B.
Själv spelar jag vit på fjärde.
Under förmiddagen var vi på utflykt till närbelägna New
Marmara. +25 grader.
Ett samhälle som skapades av Grekiska flyktingar,
undan Turkarna i början av 1920-talet fick vi veta av en
”urinnevånare”
Tre timmars rundvandring i värmen,
hoppas jag inte är matt innan partiet.

Gösta tog lite bilder som kanske dyker upp?
Idag har vi en motståndare som vi har chans att vinna mot…
Imorgon väntar andrarankade Israel…
Snart dags för dagens rond.
Äntligen ett vinstparti!
Mötte Jim Webster i Scotland B
Dagens match var förstås inte LIVE-sänd…
Därför lägger jag upp det här!
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Lxf6
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Dxf6
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Sxe4 De7 (Lxe4 var tvunget)
g4
lite överlastning hos svart, men såg samtidigt mkt
riskabelt ut…
—Sh4
Sxh4 Lxh2+
Kxh2 Dxh4+
Kg1
f5
gxf5 exf5
Sg3 garderar matten på h1
—Tae8
Dh5
Dambyte vill jag ha

—Dxh5
Sxh5 f4
Springaren till synes fast i fiendeland men
Tfe1 Txe1
svart måste byta annars Tornbyte o Sxf4
Txe1 Lf3
Springaren är fast, men
Lg6
då är en god vän bra att ha)
här kunde han gett upp partiet då motspel saknades…
—Lxh5
Lxh5 Tf5
Te8+ Kh7
Lf3
Svart har inga drag
—Tg5+
Kf1 Kg6
Ta8
vinner bonden
—h5
Txa7 h4
Ta8
—-

Kh7

hotar Th8 bondevinst
hjälper inte, Tornet har nu inga drag.

Tf8
uppgivet

vinner två bönder

Efteråt säger Peter Carlsten
han vinner ju med Dh3… istället för Te8.
Men jag hade De6+ Kh8 d5
Puh!

Tae8

Lxf5! med materiellt överläge…

SVÅR MOTGÅNG!
Bengt Hammar kombinerade bort sig på första. Förlust.
Peter Carlsten remi igen på tredje. 1½-1½
Ingvar Carlsson kvar i jämn ställning, med sämre tid.
Ingvar blev till slut matt, men hade spelat
vinstställning med merbonde(
Blev alltså 1½-2½, en klar missräkning,
där vi hade klart rankingövertag på alla borden.
Torsdag 21 april

upp

en

Ny match idag!
Gäller att snålspela då)
Vi möter nämligen Scotland A
Hittills har vi minst motsvarat förväntningarna,
men det retar mig att det blev remi igår,
med ett sådant spelövertag…
Gösta möter ännu en gammal bekant idag!
Senast blev det vinst, men då räknade motståndaren fel…
Snålspel över hela linjen…
Bengt Hammar en rätt låst ställning blev som sista parti remi
Gösta var på defensiven nästan hela partiet.
Gick till slut inte att hålla, förlust
Bästa ställningen hade Peter Carlsten med ett massivt tryck
som vit,
kändes som att något borde finnas, liknade nästan mitt igår…
Kändes länge som ett vinstparti, men blev remi.
I mitt parti var jag länge på defensiven men rätade upp
ställningen,
kändes som minst utjämnat, även om det visst fanns faror.
Ömsesidiga chanser. Blev då bjuden remi, LL sa att jag fick
bestämma själv.
Efter viss tvekan valde jag att spela vidare.
Han hittade bästa försvaret, sen hade jag problem med bönder i
mitten,
och kunde inte hålla det. Förlust.
Förlust 1-3, kunde nog blivit 2-2,
trots att vi hade klart mindre i rating på de tre första.
Nya tag imorgon.
Onsdag 20 april

Idag möter vi Schweiz, som har ett på pappret lite starkare
lag.
Speciellt på de översta borden.
Lagkapten Hammar har sparade krafter efter gårdagens snabba
remi,
kan verkligen behövas idag!
Gösta har vit igen, med knappt 100 mindre än sin opponent.
Han har spelat remi mot honom tidigare för fem år sedan!
Ingvar Carlsson hade ett långt kampparti som blev remi,
vi får hoppas att det inte sitter i ben o huvud idag.
Själv får jag nog möta en ratingmässigt jämbördig motståndare
som vit.
Sannolikt ett nyckelparti, där vi nog skulle behöva en vinst…
Schweiz blev för svåra idag, men vi var med i matchen!
Hammar förlorade på första, men stod hyfsat bra.
Gösta hade ett originellt parti, såg ut att ha vinstchanser,
hamnade till slut sämre i ett tornslutspel,
möjligen lite remichanser, då det inte var färdigt.
Glädjande nog blev det remi.
Ingvar spelade remi.
Själv hade jag ett enormt tryck på motståndaren,
men han var seg i försvaret.
Kunde vinna kvalité för bonde men ville hitta något bättre.
Men han lyckades befria sig med en bondeframstöt,
jag inte trodde gick att genomföra.
Tog sen kvalitén, men offrade tillbaka nästan direkt,
men han kunde byta av en bonde jag hoppades kunna vinna.
Han bjöd sen remi, jag accepterade då risk fanns att hamna
sämre!
Bra spel men det kändes som ett vinstparti…

Förlust 1½-2½.
Får väl sägas vara ett normalresultat,
men chans fanns till bättre.

Tisdag 19 april
Vilodag för mig, då vi är fem i laget. Rätt skönt.
Behagligare värme idag)
Första motståndare blir Steiermark från Österrike.
En helt oviss drabbning på förhand,
Gösta har nog ett nyckelparti där, vi hoppas på vinst som vit.
En bit in på ronden försvann strömmen i spellokalen, var borta
minst en kvart.
En framgång på första, där Bengt Hammar erbjöds remi som
svart, stod då ej sämre,
med ca 100 Elo mindre.
Gösta står nu klart bättre på andra, inkasserar snart en bonde
Ingvar Carlsson stod sämre på tredje, men nu snarast lite
bättre
Peter Carlsten på fjärde vann bonde som jag skrev,
men pjäserna står lite konstigt. Snarast oklart.
Matchen är jämn, men lite övervikt för oss, kanske….
Minst 2-2 är mitt tips.
Marginalerna var på vår sida.
Gösta hade kopplat vinstgrepp.
Gjorde en miss, som kunde vänt partiet, men vann till slut.
Ingvar har fått två bönders överläge i Löpare mot
Springarslutspel.
Fördelen räckte tyvärr inte till vinst
Peter förbättrade pjässpelet, och merbonden gav till slut
vinst i ett bondeslutspel!
Slutresultatet blev därför 3-1.
Långt över förväntningarna och en kanonstart)))
Får väl se, om jag platsar imorgon…

Måndag 18 april
Veteran-EM lag. 10 lag i 65+ gruppen, därför blir det
Bergerlottning alla mot alla.
Strul i början på resan, vi fick nästan springa som yra höns
på Kastrup,
när vårt tilltänkta flyg till Düsseldorf var 1 tim 25 min
försenat…
Men vi var ute i extremt god tid, där 08.00 när vi skulle
flyga 10.20
Vi skulle bara ha en timmes väntan i Düsseldorf inför nästa
etapp.
Såg mörkt ut, men vi blev ombokade via Wien istället!
Kom nu fram till Tessaloniki tom före beräknad ankomsttid)
Blev nästan värmechock där, 25+ grader,
i morse bara fem vid avfärden.
Sen återstod en lång bussresa på minst en timme,
gång på gång trodde vi att nu är vi nog snart framme…
Till sist kom vi fram till Halkidiki, så man kunde logga in på
datorn,
och följa med i dramatiken hemma i Sverige!
Efter en del surfande var det dags att gå, ÅKA golfbil tom,
til rummet.
När rummet öppnades, och man såg alltihop, dubbelrum ensam.
Jag har aldrig sett ett lyxigare hotellrum, inte Gösta heller!
Badrummet helt fantastiskt.
Spelet börjar 15.00 imorgon, jag står över första ronden,
det kan man verkligen stå ut med, i vackra denna miljö)))
Lite seg efter allt släp med väskorna.
Jag får spela 6 partier, möjligen sju, av nio.
Skönt med frirond(er), när man är på semester)
Vi börjar mot Österrike, där Gösta har mött några spelare

förr,
vi hade sällskap med dem på flyget från Wien…
I natt lär man inte ha några sömnproblem, dagen började 4.30!
I morgon kommer
Vi lär nog inte
Det var aningen
Det får bli ett

därför ett antal uppdateringar, när jag vilar!
få möjlighet att spela rond fyra här nere!
optimistiskt…
LIVE-parti hemma istället.

