Verksamhetsberättelse för år 2019.
Styrelsen för Seniorschack Stockholm (SrS) lämnar härmed följande redogörelse för
verksamheten under 2019.
MEDLEMMAR
Föreningen hade under 2019 totalt 102 medlemmar varav 100 aktiva och två passiva.
Antalet medlemmar har minskat sedan 2018 (107 medlemmar), vilket minskar det ekonomiska
utrymmet för klubben. Föreningen har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta aktivt med
rekrytering av nya medlemmar. Arbetsgruppen består av Anders Flärdh (sammankallande), Bo
Steiner och Lars-Ivar Juntti. Gruppen har arbetat enligt två riktlinjer: 1. Tillfråga tidigare
medlemmar i SrS om orsaken till avbrott 2. Färdigställa ett informationsblad om SrS verksamhet.
Informationsbladet har sedan skickats till alla 60+ spelare inom Stockholms Schackförbund.
EKONOMI
Årsavgiften för verksamheten 2019 var 1.150 kr för medlem som hade SrS som huvudklubb och
850 kr för sekundärmedlem samt 405 kronor för passiva medlemmar. Styrelsen har aktivt arbetat
för att nå balans mellan kostnader och intäkter. Det ekonomiska resultatet för 2019 slutade med
ett underskott på ca 1.362 Kr. Ett resultat som var klart bättre än det budgeterade underskottet
på 30.000 Kr. Några faktorer som bidrog till det bättre resultatet var beslutet att flytta
teoriverksamheten till Rio-träffen, vilket medförde lägre kostnader för lokalhyra, samt lägre
kostnader för lagspel och ökade intäkter för anordnarbidrag.
VERKSAMHETER
Tävlingsverksamhet.
Merparten av klubbens organiserade verksamhet har bedrivits i Stockholms Schacksalonger på
onsdagar och torsdagar medan teoriverksamheten huvudsakligen har ägt rum på Rioträffen
under måndagar. På Rioträffen har medlemmarna också kunnat mötas och spela med klubbens
bräden, pjäser och schackklockor.
Under seniorseriens tävlingar i långpartier i Bergergrupper under vår- och hösttermin på
onsdagar var Helge Bergström tävlingsledare och Lars-Erik Åberg biträdande tävlingsledare .
Totalt deltog mer än 50 spelare och segrarna under våren var Kjell Persson (klass 1), Miroljub
Zivic (klass 2), Allan Thomsen (klass 3) och Gunnar Franzon (klass 4). Under höstturneringen var
segrarna Hans Rånby (klass 1), Lars-Erik Åberg (klass 2), Håkan Zirath (klass 3), Peter Grönberg
(klass 4A), Maria Elkan (klass 4B), Peter Grönberg (klass 4C), Bror Carlsson (klass 4D) och Börje
Cedergren (klass 4E). Grundprincipen för att byta klass var att vinnaren i en klass flyttades upp en
klass. Övriga deltagare i de olika klasserna fördelades enligt ranking (ELO-tal).
Björn Löwgren var tävlingsledare för tävlingar där merparten ägt rum på torsdagar och samtliga i
Schacksalongerna. Under våren spelades KM med elva ronder och 38 deltagare. På de tre första
platserna kom Stefan Engström, Bo Kyhle och Olle Ålgars.
Under hösten spelades Stockholmsmästerskap Veteran 60+ med Björn Löwgren som
tävlingsledare och Dan Israel som biträdande tävlingsledare. Tävlingen var öppen även för
spelare, som inte var medlemmar i SrS, och lockade totalt 53 deltagare varav 7 externa spelare.
Tävlingen spelades i 9 ronder enligt Schweizermodellen. På de tre första platserna kom Bo Kyhle,
Björn Flink och Olle Ålgars.
KM i blixt spelades den 2 maj med 16 deltagare över nio ronder med betänketiden 5 min +

3 sekunder per drag. Vann gjorde Krister Lagerborg följd av Jan Stachowicz och Bo Ländin.
KM i snabbschack spelades 24-25 april med 19 deltagare. Här vann Björn Löwgren följd av
Kjell Persson och Bo Eriksson. Blixtturneringar har även spelats den 16 maj och innan jullunchen
den 5 december med Bengt Hammar som segrare i bägge turneringarna.
Nytt för i år var en sommarturnering som spelades på Rio under ledning av Bo Steiner.
Turneringen lockade 18 spelare och vinnare var Helge Bergström.
Klubben ställde upp med två lag i DM 2019-2020. Lag 1 var nu uppflyttad till division 3. Efter 3
ronder ligger SrS lag 1 på plats 5 efter 1 vinst och 2 förluster. Två ronder återstår och spelas
under våren 2020. I lag 1 har Helge Wademark, Björn Löwgren, Jan-Olof Cederström, Jouko
Lehvonen, Miroljub Zivic, Dan Israel, Lars-Erik Åberg, Dimiter Konstantinov, Anders Lidén, Bertil
Wennström och Lars-Owe Andersson spelat. Lag 2 (Bertil Wennström, Miroljub Zivic, Dan
Israel, Lars-Erik Åberg och Dimiter Konstantinov) spelar i division 5 och efter 3 ronder (2 spelade
och 1 frirond) ligger SrS på plats 6 med 1 vinst och 1 oavgjord rond.
SrS har också spelat i allsvenskan (Stockholmsserien) under året med två lag. I förstalaget har
Björn Löwgren, Anders Lidén, Jan-Olof Cederström, Jouko Lehvonen, Bertil Wennström,
Miroljub Zivic och Lars-Owe Andersson spelat och i andralaget har Lennart Levin, Anto Repo,
Lars-Erik Åberg, Dimiter Konstantinov, Leif Hållstedt och Arne Jansson spelat. Lag 1 spelar i
division 4 och efter 3 spelade ronder ligger SrS på plats 6. Lag 2 spelar i division 5 och efter 3
spelade ronder ligger laget på plats 7.
Teoriverksamhet.
Teoriverksamheten ägde huvudsakligen rum på Rio-träffen på måndagar med Welam
Welamsson som ansvarig. Teorin innehöll föreläsningar om spelöppningar, slutspel och analyser
av intressanta schackpartier. Under såväl vårterminen som höstterminen delade Per-Ove
Hesselborn, Bengt Hammar och Helge Wademark på rollen som föreläsare. Ett drygt tiotal
medlemmar deltog regelbundet, men det dubbla antalet deltagare förekom också. Per-Ove
Hesselborn har även haft närmare 20 sammankomster i den s.k. morgongruppen i syfte att
stärka deltagarnas praktiska spelstyrka i framför allt slutspel. Morgongruppen hade under 2019
ca 15 medlemmar och i medeltal deltog sex-sju medlemmar vid sammankomsterna.
På onsdagar har ett antal schackspelare, med Per-Ove Hesselborn som sammankallande,
fokuserat på avancerat lärande i analysrummet på Schacksalongerna. Under året bestod gruppen
av 14 personer, alla erfarna schackspelare.
Övrigt.
Styrelsen har under året haft 7 styrelsemöten och ett medlemsmöte. Under medlemsmötet
diskuterades ett antal centrala frågor där styrelsen efterfrågade medlemmarnas inställning.
Under året har styrelsen även gjort en översyn av klubbens stadgar där ett antal ändringsförslag
kommer att diskuteras på klubbens årsmöte. Klubben har under våren arrangerat schackspel mot
seniorföreningen i Uppsala.
Enligt önskemål från våra medlemmar anordnades simultanschack mot Lars Karlsson (8 maj).
Från SrS deltog 17 spelare och Lars Karlsson vann 15 partier, medan Hans Rånby vann 1 parti och
Lars Ring spelade remi.
SrS har även i år anordnat en båtresa (Schack till sjöss) där 7 medlemmar deltog. Vårterminen
avslutades med en vårfest, som inleddes med en blixtturnering.

Årets spelare är den som samlat mest poäng sammanlagt i Seniorserien, KM och
Stockholmsmästerskapet 60+. Till årets spelare utsågs Hans Rånby som spelade ihop 30 poäng.
Schackåret i klubben avslutades med en avslutnings- och Julfest som omfattade en
blixtturnering, utdelning av priser och utmärkelser, julmiddag samt ett föredrag av Bengt
Hammar om forna tiders VM-partier.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Welam Welamsson
Kassör: Anders Flärdh
Sekreterare: Kent Sahlin
Representant för tävlingskommittén: Helge Bergström
Bo Steiner
Jan Stachowicz
Rune Ljungberg t.o.m. juli
Arne Jansson och Dimiter Konstantinov har varit föreningens revisorer. Valberedningen
utgjordes av Anders Lidén och Svante Wedin (sammankallande).
Uppdatering av medlemsmatrikeln har gjorts av sekreteraren och klubbens webbsida har
kontinuerligt gjorts av Kjell Persson.

