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Äntligen vinner v…
FÖRB¤%&/DE TIDSNÖD!!!
Så lyder förkortningen av söndagens kvalmatch till superettan mellan Skara och Örgryte.
Dagens avgörande match mellan Skara och Örgryte skulle starta 13.00 på Söndagsmorgonen i Örgryte
SKs spellokaler i Göteborg, för att alla skulle hinna vakna till med tidsomställningen och resor.
Från Skaraområdet kom 4 spelare via bil efter att ha laddat upp i Lerum hos veteranen Hans familj (och
värvat två nya lovande Skara juniorer), och resterande 4 kom via lokaltrafik till Göteborg. Dagen började
bra med att vi både hade fått en stark förstärkning inför matchen med Norrmannen och stormästare
Rune Djurhuus och en hejarklack i Fredrik Kjellqvist. Övriga tappra som begav sig var Lars-Göran Eklund,
Erik Jacobson, Daniel Ronneland, Hans Friberg, Simon Olsson, Lennart Friberg och Joachim Thorn.
Redan vid laguppställning såg det bra ut för Skaras del, dels vårt starka lag och dels att Örgryte inte hade
lyckats sätta in sin egen stormästare och även bytt några av sina veteraner mot lovande men fortfarande
oerfarna juniorer.
Öppningsfasen av matchen började i Skaras favör, där 7 av 8 bord tidigt såg gynnsamma ut. Bäst ut gick
Simon på bord 6, som efter dröm-avbyten i damgambit kunde pressa ner sin b-bonde från b7 till b3, när
motståndaren gav upp inför en oundviklig bondepromovering. 0-1.
Undertecknad tog här över lagledarrollen för att låta ordinarie lagledare Lennart fokusera på sitt eget
parti.
På bord 2 satt Lars-Göran med de svarta pjäserna mot Skara-bekantingen Ari Ziegler i en Nimzowitsch
öppning. Larzy hade tidigt fått en passiv ställning, och Ari hade tyvärr inga problem med att visa att en
IM är steget tyngre än FM. 1-1.
Återstående 6 partier såg länge gynnasamma ut från Skaras sida, men mycket spel återstog. Det var nu
som Örgryte satte in sin starkaste lagspelare: Tidsnöden.
Joachim hade hanterat en taktisk ställning med god hand och hade bonde upp och nära vunnen ställning,
men i begynnande tidsnöd kom ett fingerfel. Den svarta damen landade på d1 istället för e1 och hotade
hela den vita ställningen, men utan några rutor att säkert vandra till den blev den fångad av ett vitt
retirerande torn varpå förlusten kom några drag senare. 2-1.
Lennart hade spelat ett mycket svårt mittspel, vilket kostade mycket tid men gett en bra ställning. När
tidsnöden gjorde sig påmind kom flera småfel som gav motståndaren chansen att komma tillbaka innan
ett avgörande fel, återigen på e1-rutan, inträffade. Ett drag för sent kom draget, och den skillnaden
kostade ett helt torn. 3-1, juniorerna fick bra stöd av tidsnöden.
Så som de tidiga resultaten föll ut visste vi nu att vid 4-4 så skulle Skara vinna särskiljningen oavsett vem
som tog poängen. Än var det inte över.
På bord 4 hade Daniel länge pressat sin motståndare, och fått utdelning i form av kvalitet för bonde.
Men i tidsnöden blev det för svårt att hantera dubbla torn, som blev väldigt klumpiga medan
motståndarens torn+springare var ett radarpar. I en ställning strax efter tidskontrollen valde

motståndaren att ta ut en dragupprepning med springare och två bönder för torn, vilket Daniel nog var
tacksam för i det läget. 3½-1½.
På första bordet satt Rune, som mötte Örgrytes starkaste spelare Anton Frisk-Kockum. Partiet blev långt
men det var inget hinder utan norrmannen hade bara en sak i siktet från drag ett: Jeg kom, Jeg så, Jeg
vant! Bra jobbat. 3½-2½.
Kvar var Hans på bord 5 och Erik på bord 3. Båda hade fått veta att en av dem måste vinna, varpå
inhoppande lagledare hade nekat ett remianbud från Eriks motståndare, då ställningarna var för oklara.
Både hade dock bra spel för att kunna ta den vinst vi behövde för avancemanget.
Hans hade spelat ett positionellt spel och fått övertag tag vare sitt löparpar mot springare+löpare. Han
slet som ett djur, pressade som ett ångvält, malde som en köttkvarn och tvingade ner sin motståndare
till de sista raderna och fått en fribonde på 6:e raden. Men här kunde han inte komma längre, utan
motståndaren fick efter att ha bytt sin löpare mot Hans ena löpare upp en blockad på rutorna av den
färgen, varpå remi blev resultatet. 4-3.
Kvar var Erik som hade fått spela sitt vanliga spel i Franskt och tryckt upp sin b-bonde högt upp för att
hämma motståndaren. Ställningen var dynamiskt balanserad där både sökte genombrott samtidigt som
de försvarade sig mot motståndarens hot. Erik kom igenom den första tidskontrollen, men behövde
spendera mycket av tilläggstiden för att hitta en vinstplan. Han manövrerade väl, och när motståndaren
tog den upptryckta b-bonden hade han sin möjlighet. I en ny akut tidsnöd fanns det en möjlighet att med
sin löpare på damflygeln dra den till kungsflygeln, ner till sista raden och attackera från ryggen på
löparen som tagit bonden. Men i tidsnöden var detta en för svår manöver att finna, och drog istället in
ett kvalitetsoffer med hägrande matthot. Det var dock bara en hägring, eftersom ett försvar fanns varpå
Erik snart förlorade partiet. 5-3 till Örgryte.
Grattis till Örgryte som återvänder till Superettan. Skara får spela ett år till i division I och försöka igen
nästa år. ”it's not about how hard you can hit, it's about how hard you can get hit and keep moving
forward” – Rocky Balboa / Sylvester Stallone
Inhoppande lagledare / Simon Olsson

Appendix
Även om matchen mellan Örgryte och Skara var över, så hade tidsnöden inte fått nog. Trots ett heroiskt
bilkörande av Joachim genom rödljus, söndagsåkare och ringlande vägar genom Göteborgs gator
missade Erik och Simon sitt tåg med 30 meter / 20 sekunder. Strö lite mer salt i såren tack.
Skara – Tidsnöden : 1-5

