Norrland tripp med Wasa 2:a lag 9 nov – 10 nov
Förord……..

Fagervik-Sundsvall hade en spelar trupp man kunde förvänta sig, men de hade
ett kort i ärmen. En GM spelare på bord 1 som Wasa inte hade räknat med.
Och det gör en vis skillnad som alla känner till.
Lagledaren Birger flyttar om lite i laguppställningen och Rune Ljungberg hade
satts på bord 7 med de vita pjäserna och fick möte Emanuel Sundin som har
blivit stabil 2100 spelare.. Rune där emot har haft det lite tungt med sitt spel,
men var laddad inför denna resa och det märktes vid brädet. En antagen
Damgambit med förvecklingar på damflygeln gjorde att vit fick ett bra spel och
avgjordes med en matt i motståndarens tidsnöd.
På bord 2 visade vår vän Matiss Mustaps från Riga var skåpet skulle stå mot den
välkända spelare Gunnar Gjort. Ett parti som började med 1.b3 Känns lite
konstigt att spela så mot en lettisk spelare som är upplärd med sånt spelsätt
från grunden.
När Matiss fick släppa sin e5 bonde, så hade han skapat ett tryck mot vits kungs
ställning med att öppna h-linjen med h5-h4 slag på g3. Samtidigt fick vit för sig
att byta dam, men hamnade i svårigheter. Ett fint parti som visar vilken klass
Matiss håller! Konstigt att han inte är IM spelare?!

Som lagledare ”splittrad” med alla måsten som ha koll på resorna, biljetter,
avstånd till hotell mm så fick jag på bord 5 möta den äldre herren Malmdin!
Denna har jag möt i blixt snabbschack och alltid fått stryk. En spelare som jag
har det väldigt svårt mot.
Denna gång fick jag vit och tror att Birger tänkte nog att jag behövde de vita
pjäserna för att ha en chans. Det blev 1.Sf3 och jag fick faktiskt en lätt resa
genom partiet förutom att jag fick remi bud och alla partier håller på. Vad gör
man som lagledare då?! Jag gick upp gick genom alla partier och inser att vi har
förluster vid några bord. Hans Rånby på bord 8 samt Ingvar på bord 6. Samt
bord 1 där Laura hade en svår ställning.

Jag tog en 15 minuters fundering och hoppas det skulle hända något i
matcherna, men som alla vet. Visa spelare tänker och tänker. Jag tog remin och
med en rankingskillnad på 200 poäng så var jag nöjd.
Plötsligt står det 4-3 till hemmalaget efter att Jelena Andric fick remi på bord 4.
Och det betyder att vår GM spelare Juan fick ett kämpa länge mot Törnros med
löparpar mot Springare löpare. Klockorna var ständigt nere med en minut
mindre eller två, tre minuter kvar till spelarna. Juan lyckades till slut få ett hål
med att byta bort en av pjäserna och trängde in i bonde ställningen. Till slut fick
svart ge upp och Juan såg till att Wasa fick med sig 4-4 med ett försämrat lag.
Otroligt bra!

Nu hade vi inte spelat färdigt utan fick ta en promenad till central stationen här
i Sundsvall och rikta färden mot Östersund som tar ca 2 timmar.
Ganska nöjda men lite trötta efter dessa hårda partier, så ser man fram emot
en sak endast. Mat och något kvälls öl!
Men när vi kommer till Östersund inser vi att det är en längre promenad till
hotellet samt att det var minus grader och ny snö. Efter incheckning och alla var
med på att hitta ett ställe för kvällsmat, så var det bara att gå ut i kylan igen!
Vi hittade en trevlig Grekiskt restaurang på kvällen, men köket hade stängt.
Som lagledare har man skyldighet att göra något. Enkelt vill ni ha 8 nya
kunder!? Visst sa den grekiska tjejen och log.

Söndag morgon var det dags. Att hitta spellokalen först! Dags att gå i ny snön
samt nu var det -10 grader där ute. Flera hade fel skor för denna terräng.
Väl framme så hade vi ett bra lag på pappret och alla insåg nog att det blir en
fin resa några timmar. Gundersen visade sin bättre sida med att vinna ganska
snyggt på grund av motspelaren spelade drag som Gundersen talar om för sina
juniorer att så får ni inte spela. När svarts bonde står på d7. Så får ni inte sätta
en löpare på d6!? Jo, det blev så! Gundersen måste ha skrattat inombords en
längre stund!?

Våra Lettiska vänner gör det dom ska. Ta poäng. Matiss fick endast en remi som
vit mot en norsk FM spelare. Som är på väg upp i elo talen. Och Laura spelar fin
schack som WGM spelare som hon är.
Men vem spelade snyggast draget denna dag tro?! Jo, det var GM Juan! Han
satt på bord två med de svarta pjäserna och offrade sin dam mot Bo Sundell.
Ställningen efter 33 drag nedan.

Juan har hittat vinsten har du? Svar längst ner på sidan!

Till slut vinner vi med 1-7 och släpper två remier på bord 1 och åtta. Jag som
lagledare hade svårt att koncentrera mig av olika anledningar, men hade turen
att få möta en äldre herre som var nöjd med remi fast han hade bonde över
och lätt vinst.
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Lösning:
34. - Lh4+!! 35. Kxh2 Lf2 ogarderad matt! Juan en fantastik spelare som har
mycket i sig. Grattis Juan till den mäktiga avslutningen!

