Reserapport från Stockholmsresan 3 maj 2022
Ett trevligt inslag i den schackliga veteranverksamheten är den årliga matchen mot
Stockholms veteraner. Den eländiga Coronapandemin har dock har dock medfört att
utbytet legat på is sedan 2020, men nu var det åter dags.
Redan klockan 07.24 hade fem hugade göteborgare intaget sina platser på
snabbtåget till Stockholm, en behaglig resa genom ett naturfagert Sverige. Väl i
Stockholm anslöt Claes Nilsheden, som redan befann sig i huvudstaden.
Framme vid T-centralen i Stockholm föredrog de hurtiga en promenad på 30 minuter
till Schacksalongerna, där matchen skulle spelas. Övriga stuvades in i Nilshedens bil.
Spelsugna stockholmare för den prestigefyllda kampen var fler än ditresta
göteborgare, så några från huvudstaden fick konvertera till göteborgare över en dag.
På detta sätt kunde kampen utspelas på 10 bräden. Speltiden var 40 minuter plus 5
sekunder per drag och varje spelare spelade två partier med avbrott för lunchförtäring bestående av dryck och goda mackor. Matchen slutade 10 – 10, ett resultat
båda parter var nöjda med. Stockholms lagledare Björn Löwgren hade lyckats para
ihop spelare med någorlunda lika spelstyrka på ett bra sätt. Det hindrade dock inte
Claes Brauer och Björn Lindskog att ta full pott!

Goa gubbar i Stockholm. Från vänster Sven Degerfeldt, Roy Berg, Claes Brauer,
Claes Nilsheden, Sören Svensson och Björn Lindskog.
Nöjda med resultatet och i några fall även med spelet vandrade vi åter till Centralen. På
vägen dit upptäckte vi att i Stockholm är det tätt med kändisar. Jenny Strömstedt, med
nerdragen mössa, undgick inte våra argusögon. Plötsligt belamrades gatorna med massor
av motorcykelpoliser och gatorna spärrades av. Attentat på gång? Nej, efter några minuter
körde en bil modell större med tonade rutor förbi eskorterade av polisbilar. Eftersom vårt
sällskap består av pålästa individer kunde vi snabbt räkna ut att det var Indiens
premiärminister Modi som skulle besöka de kungliga.
Nöjda sjönk vi ner i våra tågsäten för att vara tillbaka i Göteborg klockan 21.30. En bra dag!
/Sören

