Allsvenskan säsongen 17/18 – Åstorp
klara för kval till Superettan
Allsvenskan avslutades igår med stor dramatik sett ur ett
nordvästskånskt perspektiv. De två toppklubbarna i distriktet Åstorps SS
och Helsingborg Schackallians (Helsingborgs SS & Helsingborgs ASK)
möttes nämligen i en direkt avgörande match i division 1 södra där det i
potten låg en kvalplats till Superettan. Förutsättningarna inför matchen
var att HSA var tvungna att vinna med minst 5 – 3 för att ta hem seriesegern och
därmed knipa den åtråvärda kvalplatsen. Om detta hade lyckats så hade det varit den
tredje säsongen på raken som Alliansen hade gjort denna bedrift men denna gång var
det Åstorps SS tur. Matchen slutade 4 – 4 efter hård kamp. Åstorp möter Västerås II
nästa helg för att göra upp om en plats i superettan.
Dramatiskt var det även i division 3 grupp 9 där Landskrona SK delade serieledningen
inför den sista ronden med Falkenbergs SK. Kampen om segern i denna division gjordes
upp helt och hållet i nordvästra skåne eftersom Falkenbergs SK mötte HSA 4 i
Helsingborg och Landskrona hade hemmamatch mot Engelholms SK Denna gången hade inte
Landskrona SK flytet på sin sida. Falkenberg tog hem seriesegern med endast ½
partipoäng. Samtliga övriga lag i denna grupp var ifrån nordvästra skåne och deras
slutplacering blev:
3. Engelholms SK
4. HSA III
5. Skromberga ASS
6. HSA IV
7. Åstorps SS II
I division 2 grupp 8 slutade HSA II lite överraskande 2:a. Laget riskerade faktiskt
nedflyttning inför sista ronden. För att vara helt säkra på att få stanna kvar i
division 2 var man tvungna att ta en matchpoäng. Nu lyckades det med råge, laget
vann med hela 7 – 1, mot SK Mumien som tyvärr var tvungna att lämna w.o på 3 bord.
På bord 1 vann Ghayth Taaba ett bra parti mot Anil Surender på temat “angrepp mot en
orockerad kung”.

<br /> [Event "Allsvenskan Div II:8"]<br /> [Site "Lund"]<br /> [Date
"2018.03.11"]<br /> [Round "7"]<br /> [White "Tabaa, Ghayth"]<br /> [Black
"Surender, Anil"]<br /> [Result "1-0"]<br /> [ECO "B06"]</p> <p>1.Nc3 d6 2.d4 g6
3.e4 Bg7 4.Be2 a6 5.h4 h5 6.Bg5 Nf6 7.e5 dxe5 8.dxe5 Nfd7 9.Nd5 f6 10.exf6 exf6
11.Bf4 Ne5 12.Nf3 Nbc6 13.Bd3 Qxd5 14.Bxg6+ Nxg6 15.Qxd5 Nxf4 16.Qe4+ Ne6 17.Qg6+
Kf8 18.O-O-O Ne7 19.Qd3 Kf7 20.Qb3 b5 21.Rhe1 c5 22.Qd3 Ra7 23.Qe4 Ng6 24.Rd6 Re7
25.Qf5 Bh6+ 26.Kb1 Bf4 27.Ng5+ Bxg5 28.hxg5 Nef8 29.Rxf6+ Kg7 30.Rxe7+ Nxe7 31.Rf7+
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