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Matchreferat – Östersunds SS I-SK Rockaden II, Umeå (spelad
2015-03-22)

ÖSS tillbaka i division I!
Efter ett par säsongers huserande i allsvenskans division II, var det denna gång dags för Östersunds
Schacksällskaps förstalag att åter ta steget upp i ”ettan”! Detta ordnades slutligt via en komfortabel
seger på hemmaplan över Umeårockadens andralag i den direkta seriefinal, som denna länge
emotsedda drabbning kom att bli. Segersiffrorna skrevs till hela 6-2!
Inför uppgiften hade driftige lagledaren Christer Mäki lyckats mönstra på papperet starkast tänkbara
lag – inklusive klubbens ratingetta, FM Hans Jonsson. Detta gav också ett klart plus för
Jämtlandslaget vad gäller genomsnittsranking – 2062 mot 1931.
Att det var rejäl nerv i matchen avspeglades i att spelet på en hel del bräden kom att bölja fram och
tillbaka – men det var hemmalagets spelare som nästan genomgående var de som kom helskinnade
ur dusterna.
Individuellt kan noteras att det blev hela fem fullpoängare för ÖSS-spelare, där nog Lennart
Burmans vinst över Per Hjalmarsson på femtebordet var den mest övertygande. Gunnar Hjorth valde
som vit en mindre lyckad öppningsförgrening i ett lite ovanligt dambondespel, vilket i förlängningen
försatte honom i stora svårigheter mot Staffan Engström. Ömsesidig tidsnöd uppstod dock, där
Hjorth lyckosamt kunde vända partiet till vinst. Likaså var Sven-Olof Andersson riktigt illa ute mot
Magnus Hellström på bord 4. En dundertabbe av Hellström renderade dock i en fullpoängare för SO. Uppenbart nervrelaterad dramatik uppstod sedan i mötet Per-Olov Larsson-Henrik Olofsson –
även här dock med en ÖSS-vinst som slutprodukt. Till skörden av ettor medverkade också veteranen
Sven Nordenström, genom sin vinst mot Stefan Dahlbom.
I övrigt var såväl Hasse Jonsson som Bosse Sundell de som låg klart närmast till vinst i sina envig
med Henrik Isaksson respektive David Johansson. Med skicklighet, och en gnutta tur därtill, kunde
dock de båda Rockadenspelarna greja var sin meriterande halvpoäng. Enda ”plumpen” i
matchprotokollet var Denis Puleshis förlust på slutbordet mot Jonas Burman. En klar positionell
fördel för Puleshi kom tyvärr att gå om intet och omvandlas till sin motsats.
Totalt sett har detta genomgående varit en stark ÖSS-säsong, som alltså kom att krönas med
serieseger och uppflyttning!

Gunnar Hjorth

