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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
SENIORSCHACK STOCKHOLM ÅR 2013
Styrelsen för Seniorschack Stockholms lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten
under 2013.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning :
Sven-Gunnar Samuelsson
ordförande
Hans Weström
kassör
Welam Welamsson
sekreterare
ansv. tisdagsverksamheten

Kjell Persson
tävlingsledare Seniorserien (onsdagar)
Helge Bergström,
bitr. Tävlingsledare Seniorserien (onsdagar)
Lars-Erik Åberg
tävlingsledare Klubbmästerskapet och
Stockholms Seniormästerskap (torsdagar)
Bengt Wahlund
bitr. tävlingsledare Klubbmästerskapet och
Stockholms Seniormästerskap (torsdagar)

Arne Jansson och Dimiter Konstantinov är föreningens revisorer. Valberedningen består av
Erik Sommarin (sammankallande) och Roland Windahl. Kjell Person har skött posterna som
webmaster, ratingförare och matrikelansvarig. Cermonimästarposten har varit vakant under
året.
Årsmöte hölls den 10 januari 2013 varvid ett trettiotal medlemmar deltog. Föreningen har
under året haft 113 medlemmar varav 1 passiv. Följande mångåriga medlemmar har lämnat
oss under året: Jan Elmberg och Lars-Erik Möller. Klubben har i de fall det varit möjligt bidragit
med en krans eller blommor till begravningen.
Föreningens ekonomi redovisas i en särskild berättelse. Medlemsavgiften har varit 200 kr för
helår och 100 kr för enbart hösten. Avgifter har varit 100 kr per säsong och aktivitet för
deltagande i tisdagsverksamheten och tävlingarna på onsdagar och torsdagar.
Tävlingar: under året har Seniorserien spelats på onsdagar, en under våren och en under
hösten. Formen har varit Bergertävlingar i fyra klasser. På torsdagar har Klubbmästerskap
spelats under våren och Stockholms Seniormästerskap under hösten. Formen har varit
Schweitzertävlingar med två klasser. Tävlingsverksamheten har varit förlagd till Stockholms
Schacksalonger, Ringvägen 9C.

Utbildning och träning

Förkovran i schack bedrivs i tre pass på tisdagar med start kl 10:00. Ansvarig är Welam
Welamsson. Föreläsare har varit PO Hesselborn 12 tisdagar och Ulf Andersson, 5 tisdagar.
Upplägget är pass 1 slutspelsövningar, pass 2 öppningsteori och pass 3 spelträning.

Seniorserien 2013

Spelas på onsdagar med start kl 11:00. Tävlingsledare är Kjell Persson, bitr. tävlingsledare
Helge Bergström.
Vårens seriespel samlade totalt 49 deltagare. Segrare i Klass 1 och vårens seriemästare blev
Peter Silins. Per Einar segrade i Klass 2, Jan-Olof Cederström i Klass 3 och Lars-Ivar Juntti i
Klass 4.
I höstens seriespel deltog 49 spelare och seriemästare blev Ove Hartzell, som vann Klass 1.
Lennart Ström vann Klass 2, Roope Engström Klass 3 och Ulf Kallner Klass 4.
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Klubbmästerskapet och Stockholms Seniormästerskap

Spelas på torsdagar med start kl 11:00. Tävlingsledare Lars-Erik Åberg, bitr. tävlingsledare
Bengt Wahlund.

Under våren spelades klubbmästerskapet i 12 ronder med 47 deltagare i klass 1 och 19
deltagare i klass 2. Segrare och klubbmästare blev Bo Kyhle med 9 poäng med Kjell Persson
och Jan Stachowicz på andra resp. tredje plats. I klass 2 segrade Tore Kellqvist.
Under hösten har klubbens öppna Stockholms Seniormästerskap spelats i 11 ronder och med
53 tävlande. I klass 1 segrade Bo Kyhle med 9½ poäng med Sven-Gunnar Samuelsson och
Olle Ålgars på andra resp. tredje plats. Segrare i ratinggrupp 1 blev Bo Eriksson, dito i
ratinggrupp 2 och 3 blev Anto Repo respektive Gunnar Roskvist. I klass 2 segrade Helge
Bergström med 8½ poäng före Åke Green och Ulf Wallgren på andra och tredje plats.
Ratingpriset gick till Helge Bergström.

Andra priser, utmärkelser och övrigt

Bästa ratingförbättring i vårens turneringar hade Kjell Persson, som ökade sin rating med
201 poäng.
Bästa ratingförbättring i höstens turneringar hade Helge Bergström, som ökade sin rating
med 226 poäng.
Årets spelare blev Kjell Persson, som erövrade 28 poäng sammanlagt i årets alla fyra
turneringar.
Årets parti spelades mellan Sven-Gunnar Samuelsson och Olle Ålgars. Priset delas av de två
spelarna.
En simultanmatch mot Stormästaren Ulf Andersson med 38 deltagare spelades den 20
februari. Sju spelare lyckades hålla remi, så att slutresultatet blev 34½ - 3½ till Ulf.
Blixtturneringar har anordnats vid 11 tillfällen under året.
Klubbmästerskap i snabbschack spelades onsdag och torsdag 15-16 maj och vanns av
Sven-Gunnar Samuelsson.
Alla resultat och annan information har under året kontinuerligt redovisats på hemsidan
www.seniorschackstockholm.se.
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