Skol-SM 2013
Årets skol-SM spelades i Bromma den 11-13 oktober. Tolv spelare från länet, 8 från Örebro
SS och 4 från Ervalla SS, deltog vilket är det största deltagarantalet på länge. Som vanligt var
inte förväntningarna på framskjutna placeringar de högsta utan målsättningarna handlade
om en trevlig helg med bra resultat utefter våra egna förutsättningar.
Örebros spelare hade valt att åka bil till Bromma samt ett boende i grupplogin medans
Ervalla SS valde tågalternativet och boende på hotell. Efter anmälningar och middag var det
redan på fredagskvällen dax för de 2 första ronderna.

1 Alexander Lindén, Örebro SS
Äldste deltagaren från Örebro Län var Alexander Lindén, Örebro SS, som spelade i B-klassen.
Alexander tillhörde de lägst rankade i klassen och inledde också programenligt med två
förluster. Efter en natts sömn gick det betydligt bättre på lördag förmiddag och efter två
vinster hade Alex 50%. Efter lunch började även nästa parti bra men i vinstställning ställdes
damen i slag och av rena farten blev det även förlust i dagens sista parti. Ännu en natts sömn
vände dock resultaten igen och söndagen innebar en vinst och en remi. Summa 3.5 poäng
vilket får se som bra för Alex del.

2 Tove Eng, Örebro SS
I D-klassen spelade Timmy Sandell, Ervalla SS, och Tove Eng, Örebro SS. Båda var med även
förra året och hade det tufft då. Klart synligt var att båda har lyft sin spelförmåga avsevärt
sedan förra året. Tove inledde med förlust mot förra årets segrare, Daniel Johnsson, Säffle
SK. I andra ronden blev det dock seger. Segern gav dock en tuff lottning under lördagen
vilket ledde till 4 raka förluster, trots bra spel. Söndagen inleddes sedan med en frirond samt
en seger. Summa 3 poäng med mersmak i spelet. Timmy gjorde nog en av sina bästa
turneringar. Efter två inledande förluster så lossnade det ordentligt under lördagen med 3
raka vinster. Med ytterliggare en vinst på söndagen blev totalen 4 poäng, alltså 50%. Bra
jobbat av de båda med ett litet extra plus för Timmy.

3 Elwis Ärlegård, Ervalla SS

Elwis Ärlegård, ESS, Erik Ohlsson, ESS, Anton Gambino-Pettersson, ÖSS och Sara Hiding, ÖSS,
deltog alla i E-klassen. E-klassen är den yngsta klassen som spelar 1-timmes partier och hade
blivit placerad i samma lokal som de yngre klasserna. Detta innebar att det stundom var rätt
stökigt i lokalen under ronderna. Elwis, som är en rutinrad deltagare i Skol-SM sammanhang,
lyckades i år göra sitt bästa skol-SM någonsin. 3 poäng på 8 ronder. De andra tre var alla med
för första gången. Bäst lyckades Anton som inledde med 2 segrar på fredagen. I och med de
segrarna blev det en tuff lottning under lördagen men 1 poäng till på lördagen och 1 på
söndagen gav en slutsumma på 4 poäng. Både Erik och Sara kämpade till sig 2 poäng.

4 Anton Gambino-Pettersson

5 Sara Hiding, Örebro SS

6 Melvin Einarsson, Örebro SS

I de yngre klasserna spelades 11 ronder 30 minuters partier. I F-klassen gjorde Melvin
Einarsson, Örebro SS, debut i Skol-SM. Melvin inledde med 3 förluster men steg sedan
snabbt i fältet efter en remi och 3 raka segrar. Tyvärr kom sedan spelet av sig och
avslutningen gav 4 förluster. 3.5 poäng i debuten är dock ett bra resultat.

7 Adrian Bring
Adrian Bring, Ervalla SS, deltog i G-klassen och gjorde en stabil insats och slutade med 5
poäng. I H-klassen spelade kompisarna Tess Lindén och Tuva Hasselquist, båda Örebro SS.
Lottningen gav att de fick mötas redan i första partiet, vilket Tess vann. Tess inledde

turneringen bra men föll sedan igenom och slutade på 4 poäng. Tuva fick ingen bra start men
spelade upp sig och gjorde en riktigt bra turnering och slutade på 5 poäng.

8 Tess och Tuva i rond 1

9 Joel Fredlund, Örebro SS

En mycket intressant start gjorde Örebro SS:s nykomling, Joel Fredlund. Joel går i ettan och
har nyligen lärt sig att spela. Detta var hans första turnering någonsin och dessutom ett år
yngre än de flesta i klassen. Att mot den bakgrunden spela hem 4 poäng måste ses som
mycket bra. Grattis Joel, ska bli spännande att se din fortsatta utveckling.

Slutligen var det ett nöjt och trött gäng som tog sig hem till Örebro på Söndag
eftermiddagen.

10 Tess med kompisarna Ida Slowak och Trino Paltzer

