Verksamhetsberättelse för år 2020.
Styrelsen för Seniorschack Stockholm (SrS) lämnar härmed följande redogörelse för
verksamheten under 2020.
MEDLEMMAR
Föreningen hade under 2020 totalt 102 medlemmar varav 99 aktiva och tre passiva.
Föreningen har en arbetsgrupp som ska arbeta med rekrytering av nya medlemmar.
Arbetsgruppen består av Peter Grönberg (sammankallande), Anders Flärdh och Lars-Ivar Juntti.
P.g.a. den pågående pandemin och därmed frånvaro av fysiskt spel har arbetsgruppens arbete
pausats.
EKONOMI
Medlemsavgiften för verksamheten 2020 har varit 850 Kr. För de medlemmar som har SrS som
huvudklubb tillkommer 340 Kr för anslutningen till Stockholms Schackförbund. Medlemsavgiften
för passiva medlemmar har varit 425 Kr. Det ekonomiska resultatet för 2020 slutade med ett
överskott på 56.951 Kr. Förklaringen till det stora överskottet är att verksamheten i lokalerna på
Ringvägen stängdes ner i mars månad vilket minskade hyreskostnaden radikalt. För att
kompensera medlemmarna för den reducerade verksamheten under året har styrelsen beslutat
att medlemsavgiften för 2021 kommer att sänkas. Styrelsen har aktivt arbetat för att stärka
klubbens ekonomi och har efter ansökan till Äldrenämnden i Stockholms Stad beviljats ett bidrag
på 66.500 Kr. Genom detta bidrag kommer medlemsavgiften att kunna sänkas ytterligare.
VERKSAMHETER
Tävlingsverksamhet.
Coronapandemin har haft en stor inverkan på klubbens verksamhet under året. Medlemmarna i
SrS tillhör en riskgrupp för att drabbas svårt av smitta och styrelsen beslutade därför att stänga
ner allt fysiskt spel i salongerna och på Rioträffen från mitten av mars månad.
Seniorserien som spelas på onsdagar med Kjell Persson och Helge Bergström som tävlingsledare,
fick avbrytas efter 6 ronder där sista omgången spelades den 11 mars. Vårens KM med Björn
Löwgren och Lennart Gunnarsson som tävlingsledare hade 46 deltagare och spelades på
torsdagar i Salongerna. Tävlingen fick avbrytas efter 6 omgångar. Inga tävlingar med fysiskt spel
har genomförts under sommaren eller under hösten.
SrS har med två lag fortsatt spelet i allsvenskan (Stockholmsserien) med Lars-Erik Åberg, som
lagledare. I förstalaget har Björn Löwgren, Anders Lidén, Jan-Olof Cederström, Jouko Levonen,
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 6 spelade ronder ligger SrS på plats 3. Lag 2 spelar i division 5
och efter 6 spelade ronder ligger laget på plats 7. Tävlingen pausades efter 6 ronder p.g.a.
pandemin.

Lag-DM hann avslutas i början av året innan Coronapandemin tog fart. Seniorschack Stockholm
deltog med två lag och Anders Liden var lagledare för bägge lagen. Lag 1 kom som nykomling på
femte plats i division 3 med två segrar och tre förluster. Genom en direkt avgörande seger i sista
matchen mot Kristallen lag 3 räddades fortsatt spel i trean. I ett dramatiskt sista parti med litet
tid kvar på klockorna lyckades Björn Löwgren överlista sin motståndare och segern bärgades
med 4½-3½. Genomgående säker poängplockare var nyförvärvet inför året Helge Wademark.
Andralaget kom på tionde plats av elva i division fem. Miroljub Zivic tog flest poäng i andralaget
med tre poäng av fyra.
Som kompensation för de turneringar som tvingades till tidigt avslut p.g.a. Corona-epidemien
anordnade Stockholms Schackförbund under maj-juni ett ”On-Line-KM” i blixt till vilket SrS
anmälde ett lag med Lars-Erik Åberg som lagledare. Turneringen spelades i sex ronder (en rond
per vecka) och vi spelade tillsammans med tre andra lag i division 2. Antal deltagare per lag var
obegränsat och resultaten från de åtta bästa räknades in i turneringen. Partierna spelades med
betänketiden 3 min + 2 sek/drag och varje rond varade i 90 minuter och man kunde spela
obegränsat antal partier under den tiden. Partierna spelade under den plattform som skapats av
Lichess och för många som var med (vi blev ett 10-tal till slut) var det här en ny erfarenhet som
uppskattades och har varit en bra lärotid för våra egna turneringar on-line som senare har
startats upp inom SrS. Vår placering i denna turnering blev en hedrande tredjeplats.
Under 2020 har SrS, med Björn Löwgren som tävlingsledare, arrangerat snabbschack (7 min + 3
sek/drag) på Lichess under 28 torsdagar. Från början var det endast medlemmar i SrS som deltog,
senare öppnades turneringen upp för spelare från hela Sverige. De medlemmar från SrS som har
vunnit minst en turnering är Björn Löwgren, Lennart Gunnarsson, Bo Ländin och Svante Wedin.
Under hösten har klubben arrangerat långpartier på nätet via plattformen Lichess.org med Leif
Hållstedt som tävlingsledare. En sommarturnering spelades enligt Bergersystemet (60 min + 10
sek/drag) med Svante Wedin, som segrare i den ena gruppen och Heinz Schmidt som segrare i
den andra gruppen. Höstturneringen och vinterturneringen spelades enligt Bergersystemet (90
min + 30 sek/drag) i två grupper. I höstturneringen vann Bertil Wennström grupp 1 och Håkan
Zirath grupp 2 med 8 deltagare i vardera gruppen. I vinterturneringen vann Heinz Schmidt grupp
1 (8 deltagare) och Dan Israel grupp 2 (10 deltagare).

Undervisningsverksamhet.
Tack vare en gåva från en medlem (Kjell Persson), avsedd som hyresbidrag,
kunde undervisningsverksamheten på tisdagarna flytta tillbaka till Salongerna
i början av vårterminen 2020.
Innan Corona-pandemin slog till på allvar, och Salongerna stängdes arrangerades sex
undervisningstillfällen med PO Hesselborn, Bengt Hammar och Helge Wademark, som
föreläsare. Antalet medverkande var 15 - 20 personer per tillfälle.
Morgon-gruppen, som under året har bestått av ett drygt tjugotal medlemmar, kunde under

perioden fram till 14/3, då Rio-träffen stängdes, genomföra sex arbetsmöten på måndagar under
ledning av PO Hesselborn. Antalet medverkande var i medeltal 10 personer per tillfälle.
Efter stängningen av våra disponibla lokaler (18 mars) startades en distansutbildning,
med PO Hesselborn och Anders Flärdh som ansvariga utgivare. Varje vecka har hemuppgifter
skickats till intresserade medlemmar. Sändlistan har bestått av ett trettiotal medlemmar.
Ett kanadensiskt utbildningsmaterial har använts, kompletterat med öppningstips
samt videoföreläsningar från ”YouTube”. Under karantänsperioden (18/3 - 31/12 2020) har ett
drygt fyrtiotal utskick gjorts.

Övrigt.
Årsmötet ägde rum den 30 januari med Dan Haglund från Stockholms Schackförbund som
ordförande. Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten och sedan april månad har mötena
skett på nätet via Skype. Årets sedvanliga vårfest och julfest blev inställda p.g.a. pandemin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Dan Israel
Kassör: Anders Flärdh
Sekreterare och vice ordförande: Kent Sahlin
Ledamot: Peter Grönberg
Ledamot: Jan Stachowicz
Lars-Ivar Juntti och Jan-Olof Cederström har varit föreningens revisorer.
Valberedningen utgjordes av Anders Lidén och Svante Wedin (sammankallande).
Uppdatering av medlemsmatrikeln har gjorts av sekreteraren och Kjell Persson har ansvarat för
klubbens webbsida.

