Schack till sjöss 2019-05-14 – 15

En reserapport
En resa börjar med att den planeras. En rundfrågning bland tidigare ”Schack till
sjöss”-resenärer visade att en majoritet fördrog en resa med en övernattning.
Jag tog in offerter från tre rederier, Birka Cruises, Tallink och Viking Line.
Det bästa förslaget fick jag ifrån Birka
Cruises och båten Birka Stockholm (
f.d. Birka Paradise).
Båten hade fått en rejäl översyn under
vintern. Nu låg finishen på topp
Birka Stockholm ligger vid Stadsgården mellan Slussen och
Fotografiska museet, bara fem minuters promenad från Slussens T-banestation

Strax för halv fyra kommer jag till terminalen, lite senare än planerat, och då är
Veine redan där. I gruppincheckningen får vi reda på att vi kan gå ombord
redan kl 15:45 men den informationen kom i senaste laget. Resesällskapet var
kallat att gå ombord kl 16:00 men inte ens då var alla på plats. Vi kom sist i kön
och sist ombord. Mer om det senare.
Väl ombord letar vi rätt på våra hytter och samlades sedan så fort vi kunde i
Skärgårdsloungen på plan 6. Vi fick snabbt vårt nyckelkort och klev in i vår
konferenslokal Roslagen.

Ljus och mahogny. Det doftar fräscht och rent. Här kommer vi att trivas.

Genom panoramafönstren hade vi utsikt över Stockholm från Slussen via
Skeppsbron, Nationalmuseum, Skeppsholmen, Kastellholmen, Beckholmen och
Djurgården ända bort till Valdemarsudde.
Här utsikten från högsta nivån i båten

Veine har fattat post vid det bortre fönstret
medan båten ännu ligger vid kaj.

På bilden syns klubbens nya ”utflyktsklockor”,
faktiskt mycket lättskötta. Brädena och pjäserna
har vi lånat av Stockholm Schackförbund.

Prick klockan 17:00

lägger båten ut och nu är saken klar. En av resenärerna hann inte med ombord.
Vi är sex schackspelare som har ett färdigifyllt Bergerschema med sju spelare
och en Bye. Vi beslöt att använda det schemat. Att rita ihop ett nytt schema för
sex personer bedömde vi skulle ta alldeles för lång tid. Det gick att använda,
men inte så bra som vi trodde.
I Skärgårdsloungen

I väntan på nästa rond. Lars tar igen sig i Skärgårdsloungen.

Middagen var bokad till kl 19:30 och där ingick förrätter, huvudrätter och
desserter samt rött och vitt vin och öl i de mängder som önskades.
Vi kom till dukade bord och fick sitta tillsammans (en av de saker vi saknade i
fjol). Servitriser och servitörer plockade hela tiden bort från bordet så där såg
det hela tiden rent och snyggt ut. Heder åt personalen.

Middagen var helt
utmärkt. Här fanns
alla förrätter ägg,
lax både gravad och
rökt, läckra
grönsakslådor.
Bland
huvudrätterna valde
vi mellan kyckling,
kalvfilé eller oxfilé.
De som orkade tog
av allt.
Vin och öl ingick i
priset och var bättre
än väntat.

Här är några av efterätterna, glassen syns inte.

På kvällen.
Återsamlades vi i Roslagen och spelade klart dagens turnering. Vann gjorde Lars
Cederfeldt.
Det blev lite tid över som räckte till ett parti extra som vi spelade med två tremannalag. Dan med få partier bakom sig och därmed sammanhängande låg
rating blev entusiastisk över lagsällskapet och stramade upp sitt spel och
undvek de frimodiga drag som ofta kom till det helt egna spelets fördärv.
Lag Dan, Veine, Lars fick se sig slagna när lag Arne, Per, Welam hittade ett
mattsättande drag.

Dag 2.
Morgonen därpå var det frukost från kl 07:30 båttid som överensstämmer med
svensk tid, men många mobiler ställde om sig till finsk tid och spelade sin ägare
ett spratt.
Hur som helst med den saken, alla fick frukost.
Kl 09:00 var vi tillbaka i Roslagen och det var dags för fem nya ronder.

Turneringen är över. Även onsdagens spel vanns av Lars.

En sista lagtävling innan vi lägger till.
Vi anländer till Stadsgårdskajen på minuten. Klockan 14:00 lägger vi till

Sedan dröjer det ett tag innan vi kan gå iland och det blir en sista bild från
panoramfönstret i Roslagen.

Resan är slut efter ett härligt dygn på
sjön. Havet låg helt blankt under hela
resan.

Vi tar adjö.

Med på sjö- och schackresan var
 Arne Jansson tillsammans med Margareta Skog
 Veine Gustavsson
 Per Eklund
 Dan Danielson
 Lars Cederfeldt
 Welam och Eva Welamsson
Beröm och klander
Beröm först
 Först vill jag säga att du lyckats utmärkt med planeringen och att resan
var lyckad.
 Birka tycker jag är bra och vi kan nog resa med dem fler gånger.
 Tack för ett välordnat schackarrangemang till sjöss där inget saknades trevliga, duktiga och engagerade deltagare bjöd på fina matcher,
förläggningen och förplägnaden på Birka Princess liksom
konferensrummet var av bästa klass och därtill en mycket serviceinriktad
personal.
 Det här gör jag gärna om. Bra gjort, vi är medvetna om det underliggande arbetet!

Klander sedan
 Vi skulle kunna utnyttja de digitala klockorna bättre genom att i stället
för en fix tid med 10 minuter/spelare köra med exempelvis 5 minuter
plus inkrement med 5 sekunder/drag. Då är risken för förluster på tid
mindre.
 En fråga som ligger nära till hands - finns det dagar då det är något
mindre trängsel på båten? Om det är så skulle det vara något bättre för
oss.
 Hårdare nypor mot dem som inte kommer i tid tycker jag vore bra. Vi
kunde ju kommit igång tidigare om alla varit på plats 15.45

Erfarenheter
 Låna inte schackbrädor från salongerna de är alldeles för tunga
 Ta med blanketter för fler Bergerscheman än de som tycks passa före
avgång, det viktiga är att de ska passa ombord
 Kalla medresenärerna ännu tidigare
 Lägg Schack till sjöss på en fast vecka i juni
 Involvera fler för att klara logistiken bättre

Är du nyfiken på båten?
Titta på https://www.birka.se/uploads/Pdf/fartygskarta_2019_birka.pdf

Vi hade med oss tre schackproblem på resan, de följer här:

Vit vid draget i samtliga diagram.

