Kvisth`s Sommarschack
Bengt Kvisth (Limhamns SK) brukar varje sommar bjuda in till Sommarschack hemma hos
sig på terassen i Limhamn. Denna gång uppgraderade han sitt evenemang lite.
Turneringen ,som spelades med betänketiden 5 minuter + 3 sekunders inkrement,
flyttade till Hantverksgården i Limhamn och startfältet var starkare än vanligt.
Bland annat deltog Stormästarna Stellan Brynell,Nils Grandelius och Ferdinand
Hellers. Som grädde på moset så deltog även den levande legenden Ulf Andersson.
Segrade gjorde Nils Grandelius före IM Linus Johansson.
Även tre nordvästskåningar fanns bland deltagarna, Stefan Håkansson (Helsingborgs
ASK), Lars Franke Olsson (Åstorps SS) och Lars Persson (Skromberga ASS).

Stefan Håkansson spelade vit mot Nils Grandelius i Sommarschacket. Foto: Lars
Persson

Swedish Chess Team battle rond 4
Ikväll spelades den 4:e ronden av Swedish Chess Team Battle
Division 3 där Helsingborg har med två klubblag, Helsingborgs
ASK och Helsingborgs SS. I nuläget ligger HSS på 8:e plats och
HASK på 3:e.

Nästa onsdag spelas den 5:e och sista ronden. Malmö AS är väl stort sett klara
segrare och kommer då att flyttas upp till Division 2. Även andraplatsen gäller en
uppflyttnings plats, där står kampen främst emellan Kristinebergs SK och
Helsingborgs ASK. Se ställningen just nu här.

Två nordvästkånska klubbar med i
Swedish Rapid Team Battle
Säsong två av SRTB startade igår kväll på lichess.org. Under
säsong 1 var det “bara” Helsingborgs SS som deltog i division
2, nu tillkom Helsingborgs ASK i div 3.

Nordvästskåningarna skötte sig med bravur, HASK vann sin division och HSS kom 3:a i
sin.
Eric Nordin skriver om HASK:s insats i denna första omgång på klubbens hemsida.
Undertecknad avvaktar med att uppdatera resultat och infosidan för denna tävling.
Det kan bli en del förändringar eftersom en del spelare har saknat sitt riktiga namn
i sin profil. Självfallet är det inga nordvästskåningar som har gjort det men
spelare i andra lag har lyckats med denna fadäs.

SCTB Div III säsong 2 rond 3
Resultatet ifrån kvällens omgång av Swedish Chess Team Battle
hittar du här. Partier och tabellen med ställningen i division
3 efter denna omgång hittar du här på förbundets hemsida.

SCTB div 3 rond 2
Det gick lite tyngre för Helsingborgs ASK och Helsingborgs SS i
dagens omgång ,den andra av fem, om man jämför med förra
onsdagens omgång. Då kom HASK på 2:a plats och HSS 8:e plats.

Idag slutade tyvärr HSS på 10:e och sista plats. Endast 7 man deltog i laget och då
blir det tufft och få ihop en hyffsad poängskörd.
HASK låg länge på 6:e plats men en fin spurt under turneringens sista minut gjorde
att man klättrade två placeringar. Flera av lagmedlemmarna satt tillsammans i
klubblokalen och spelade. Kanske det som gjorde att man var taggade ända till
slutet?
Tabell och partier hittar du här.
Detta var för övrigt nyhet nr 1000 på denna sida sedan starten i mars 2014. Hurra!

Swedish Rapid Team Battle säsong 1
färdigspelad

Ikväll spelades den fjärde och sista omgången av Swedish Rapid Team Battle.
I division 2 (det finns tre divisioner) spelar Helsingborgs SS och man slutade på
5:e plats i sluttabellen. En gedigen insats, man ska veta att divisonen vanns av
elitserielaget Eksjö SK med ett annat elitserielag på 2:a plats, Lunds ASK.
Nu blir det en veckans uppehåll innan säsong 2 startar den onsdagen den 1 juli.

Säsongspremiären för SCTB säsong 2
avklarad
Ikväll spelades rond 1 av säsong 2 i Swedish Chess Team Battle
division 3 på lichess. Jag nöjer mig med ett kort inlägg
grund av solskenet och tidsbrist) om de två nordvästkånska

(på

lagen.

Helsingborgs ASK kom 2:a bland de 10 deltagande lagen. Patrik Nilsson, HASK
(finnen78) tog hela 50 poäng ikväll och blev näst bäste poängplockare av alla
deltagarna.
Helsingborgs SS kom på 8:e plats. Deras bäste poängplockare blev Dam Binh Quang
(hubbaklubbar).
| Partier & Tabell |

Ny säsong av Swedish Chess Team
Battle
Nu på söndag den 14 juni kl 18.15

startar en ny säsong, den

andra, av Swedish Chess Team battle. Precis som innan spelas
denna onlinetävling på lichess servern.

En del ändringar i reglerna har skett, bland annat så har antalet spelare vars poäng
räknas ändrats från 8 till 10 (i div 3). De 10 bästa poängplockarna i laget är den
poängen som kommer att räknas.
Division är den mest intressanta för nordvästskåningar eftersom det är där vi hittar
de två deltagande klubbarna ifrån distriktet; Helsingborgs SS & Helsingborgs ASK.
Här hittar du en tabell för den divisionen. Du kan även kunna komma ladda ner
partier ifrån divisionen på den sidan när tävlingen väl har kommit igång.

