Det var tydligt att många hade läst och tagit till sig av inbjudan till fotbollsmatchen. När
klockan var 20.00 hade cirka 50 schackspelare tagit sig till Rocklunda för att utöva det gröna
fältets schack. Det skulle delas in i lag och frågan var hur lagindelningen skulle ske: efter ålder,
klubb eller öppningsrepertoar. Efter diverse övervägande bestämdes det att de lite yngre skulle
spela på en plan medan resterande gjorde upp om på en annan om vilka som skulle få kalla sig
svenska schackfotbollsmästare det kommande året.
Rockaden och Manhem stod på den ena planhalvan medan lag Övriga världen (inte bara
svenskar var med, utan även en norrman deltog!) stod på den andra. Domare Jon-Olov Vatn
hade tyvärr glömt enkronan hemma varför den klassiska slantsinglingen om bollen inte kunde
genomföras, men efter lite hot fick Rockaden/Manhem börja med bollen och domaren kunde
blåsa igång (njaa, visselpipan var också kvarglömd hemma) matchen. Med tanke på att han gick
med på att vara domare 30 sekunder innan matchstart är han dock ursäktad. I lag Övriga
världen fanns bland andra Pontus Carlsson och Emanuel Berg, vilket betydde att detta var en
mycket bra möjlighet för många i motståndarlaget att ta sin första GM-skalp.
Matchen stod och vägde inledningsvis med två starka försvar över hela banan. Faktum var att
inget av lagen hittade hittade rätt, vilket tyder på sviktande förberedelser hemma på
kammaren. När publiken, som uppgavs till 14, tog koffeintabletter för att överleva matchinledningen klev FC Z-fostrade Farhad in i handlingen och forcerade in det viktiga 1–0 målet till
lag Övriga världen. Detta gav tändvätska till alla medspelare. Inte långt därefter kom även 2–0
från Kivan och innan pausvilan hann även Carlsson sätta 3–0. Bönderna spelade verkligen inte
som några sådana utan snarare som om de alla promoverat precis innan matchen.
I halvtid gav Jonas Sandbom en rejäl utskällning till alla i Rockaden/Manhem – han orkade
inte med en förlust i år igen – och sa att "om ni inte kämpar bättre måste jag själv gå in och
ändra matchbilden". Rockaden/Manhem kom sedermera ut som ett helt nytt lag under de första
tre minuterna när Vatn blåste igång andra halvlek. De bjöd publiken på aggresivitet, tacklingar
och nya linjer i anfallsspelet, men snart var allt sig likt. När lag Övriga världen tog tag i
taktpinnen igen kunde Joar Meireles sätta 4–0 och inte heller 5–0 lät vänta på sig.
Rockaden/Manhem gav dock aldrig upp utan kunde sätta 5–1 genom Jonathan Westerberg.
Efter 6–1 kom även 6–2 innan Övriga världen kunde sätta spiken i kistan med 7–2 efter en
misstänkt offside från Janse där 9 av 10 linjemän hade höjt flaggan. Rockaden/Manhem hade
även en straff som de missade och kämpade alltså på bra efter halvtidssnacket – Sandbom kan
dock räkna med mardrömmar även nästkommande år. För att han inte ska bli alltför trackad
bör nämnas att Rockadens knattar spelade 3–3 och vann med 5–4 efter förlängning i den andra
matchen.
Lite intressant är det att endast tre spelare från SM-gruppen var med och dessa är de som
innehar de tre sista platserna för tillfället (inga namn nämnda förutom tidigare i texten). Inte
omöjligt att det finns ett samband, men de har åtminstone roligare än de andra SMgruppsdeltagarna!
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