
Skara SS – Linköping 4,5 – 3,5 

Linköping är ett starkt lag och på lördagen spelade de 4-4 mot Manhem. Vi visste om att Amir inte 

kunde deltaga, samtidigt som det visade sig att Linköping fick en förstärkning till dagens match, 

varför det blev till att kavla upp ärmarna. Vår snittrating var 2016 mot Linköpings 2081 och vi var 

lägre rankade på sju av borden, men ju större de är, desto tyngre faller de. 

Det märktes tydligt att alla i vårt lag tog matchen på fullaste allvar, varför alla partier länge, länge 

stod och vägde. Ett par timmar in i matchen hade vi dock inte övertag i något parti och jag och 

Fredrik som svarta stod väldigt trångt, Per kom inte igenom i sitt angrepp och Eriks parti var som 

vanligt öppet spjäll. 

När sedan Erik kom kvalitet under, men med en bonde som komp, gick jag runt och letade efter 

möjliga poäng. Larzing frågade om remi, men fick nobben av mig. Försök vrida och bända ett tag till, 

var budskapet. Därför var det med en lättnad jag tog emot information om att Eriks parti slutat remi. 

Inte långt därefter tog även Larzing remi. 1 – 1 

Hur stod då de andra partierna. Jag bad Erik om att granska och kolla upp så mycket som möjligt, 

eftersom jag själv inte hann springa runt, nu när tidsnöden närmade sig. Hans som sattes strategiskt 

på bord 1 eftersom ingen hade chans att preppa mot honom, spelade en fantastisk schack hela 

helgen igenom. Som svart och med nästan 200 ratingpoäng lägre skrämde han ändå slag på Mats 

Andersson, som mindes något parti han sett med Hans från fornstora dagar och gick därför in i en 

lugn position. Det slutade med ett torn och bondeslutspel som mynnade ut i remi. 1,5 – 1,5 

Jag själv kämpade förtvivlat för att försöka sno åt mig en halva, varför jag inte såg hur det egentligen 

gick till när Rickard kombinerade till sig material i tidsnöden och plötsligt såg det mycket ljusare ut i 

matchen. Samtidigt så visade Simon upp spel från fornstora dagar, där han med fem bönder var och 

ett torn, manövrerade och manövrerade fram och tillbaka. Det var lite jänka över det hela, två hopp 

fram och ett tillbaka. Motståndaren blev så yr så att han inte riktigt visste var han skulle placera sin 

kung och torn. Kanske, kanske skulle det kunna bli något av partiet. 

Men då hade också Per slitit och slitit och ställningen såg svårare och svårare ut. Två torn och sex 

bönder mot torn två springare och fem bönder. Per fick aldrig chansen att jobba med tornen, varför 

han långsamt pressades tillbaka. Klart besviken var han när han till slut fick hissa segel, men det ska 

han inte vara. Per trodde aldrig att han skulle få spela i A-laget, men nu har det blivit fem ronder och 

3,5 poäng. Sträck på dig! Du ska vara stolt över din prestation.    

Ungefär samtidigt gick Rickard vinnande ur sitt parti. Ett långsamt tryck från första början gjorde att 

han kunde skörda frukt. Även om damerna var kvar ända till slutet med få pjäser kvar, neutraliserade 

Rickard bort motståndarens, samtidigt som bönder och en kvalitet mer skapade ett tryck som gav full 

pott. 2,5 – 2,5 

Simon hade nu fått ett klart övertag, medan Fredrik stod oerhört trångt. Själv var jag tvungen att 

offra en bonde för att överhuvudtaget komma ut. Det skulle bli torn, springare och fem bönder mot 

torn, springare och sex bönder för honom. Det var med andra ord riktigt illa ställt i matchen och mitt 

parti. Jag skulle dock ha stått mer offensivt, trots bonde under, varför inget ändå skulle vara klart. 

Men vänta! Tydligen ville min motståndare avgöra på annat sätt… i tidsnöden… krångla till det, 

tänkte jag… hota… oppps och plötsligt kom tillfället. Plötsligt var det dubbla tornslutspel, springare 

och fem bönder för mig och två bönder över! Så efter lite småpyssel avslutade Simon och jag 

samtidigt. Plötsligt stod det 4,5 – 2,5. Så när Fredrik hörde att allt var klart slappnade han med rätta 

av. Som han kämpade för laget mot en mycket högre rankad spelare, kan han sova gott. 



Det som man kanske inte tänker på när man sitter där och spelar ett långt parti, är betydelsen av att 

inget är klart förrän slutsignalen gått. Det innebär att lagen måste räkna med möjligheten att partier 

vänder, varför remier ibland måste tas med försiktighet. För så fort resultatet är klart går det inte att 

ändra sig. Därför var Pers och Fredriks långa partier guld värda, även om de förlorade. För det kan ha 

varit det som gjorde att min motståndare spelade på en ”säkrare” vinst istället för att leda med en 

bonde. Det är därför så viktigt att kämpa hela vägen in i kaklet för lagets bästa. 

Vi har nu fem vinster av fem möjliga, ett fantastiskt resultat som visar på att vi har mycket schack i 

oss. Nu väntar Manhem den 8 maj, hemma i Skara och avslutas med en teoretisk seriefinal mot 

Kamraterna, den 15 maj i Göteborg. 

Väl mött!        

// Lagledaren 

 


