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MEDLEMMAR
Föreningen hade under 2017 totalt 113 medlemmar varav 106 aktiva medlemmar.
Medlemsutvecklingen är positiv, jämfört med 2016 har medlemsantalet ökat med fem
procent.
EKONOMI
Årsavgiften för verksamheten 2017 var 800 kr för aktiva medlemmar och 200 kronor för
passiva. Nytt för 2017 var att klubben blivit medlem i Stockholms Schackförbund och som
sådan ska betala avgift till förbundet. Vid årsmötet som ägde rum den 26 januari 2017
beslutades det att betala förbundsavgiften via klubbens tillgångar. Beloppet att betala
beräknades efter antal huvudmedlemmar.
Det ekonomiska resultatet för 2017 slutade med ett överskott på 19 840 kr. Några faktorer
som bidragit till resultatförbättringen är att underskottet blev mindre än budgeterat, att föreningen
fick ytterligare ett ekonomiskt bidrag från Stockholms schackförbund samt att en gammal skuld tagits
bort.

VERKSAMHETER
Merparten av klubbens organiserade verksamhet har liksom föregående år bedrivits i
Stockholms Schacksalonger men medlemmar har också som kunnat mötas och spela med
klubbens bräden, pjäser och schackklockor på Rioträffen. Några andra äldreboenden har
också lånat klubbens utrustning.
Klubben arrangerade under våren schackspel mot seniorföreningar i Uppsala och Göteborg
samt en båtresa.
Nytt för 2017 är att klubben deltar med tre lag i seriespel, ett i division 4 samt två i division
5. Lagen har varit framgångsrika men seriespelet avslutas först i mitten av februari 2018 så
de slutliga placeringarna i respektive serie föreligger inte i skrivande stund.
I syfte att synliggöra klubbens verksamhet med schackspel på dagtid har riktad
marknadsföring gjorts till samtliga ordföranden i PRO-klubbar och SPF-föreningar i
Stockholms län. Totalt har omkring 300 mail skickats ut och personlig kontakt tagits med ett
antal äldreboende efter deras önskan om att få klubbens verksamhet presenterad.
Uppdatering av medlemsmatrikeln och klubbens webbsida har kontinuerligt gjorts av Kjell
Persson.

Schackåret i klubben avslutades med en avslutnings- och Julfest som omfattade en
blixtturnering där Bengt Hammar vann ett vackert komplett schackspel. Bengt Hammar stod
även för en mycket uppskattad schackföreläsning som avslutade kvällen.
Verksamhet vid Stockholms Schacksalonger – Ringvägen 9 C
På tisdagar har föreningens medlemmar haft möjlighet att närvara vid 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.
På tisdagsmorgnarna har Per Ove Hesselborn haft närmare 20 sammankomster i syfte att
stärka deltagarnas praktiska spelstyrka i framför allt slutspel. Morgongruppen har under
2017 bestått av 15-talet medlemmar. I medeltal har sex-sju medlemmar deltagit vid
sammankomsterna. Welam Welamsson har ansvarat för verksamheten.
På onsdagar har det tävlats i långpartier i fyra Bergergrupper under vår- och hösttermin.
Totalt har mer än 50 spelare deltagit och tävlingsledare har Helge Bergström varit med Tor
Liljeström som biträdande tävlingsledare.
På torsdagar var Mats Bergsten tävlingsledare och Björn Löwgren biträdande tävlingsledare.
Under våren deltog 47 spelare i klubbmästerskapet med elva ronder och på de tre första
platserna kom Bo Kyhle, Mats Bergsten respektive Lennart B Johansson. På hösten spelade
47 deltagare senior DM med elva ronder och topp tre kom att bestå av Olle Ågars, Bo Kyhle
och Svante Wedin.
KM i blixt spelades 16.2 med nio ronder med betänketiden 5 min + 5 s/drag. Vann gjorde
Lennart B Johansson före Lars-Åke Svensson och Bo Kyhle. 23 spelare deltog
KM i snabbschack spelades 17-18 maj och där segrade Lars-Gösta Cederquist före Hans
Rånby och Mats Bergsten. 20 spelare deltog.
Verksamhet vid Rioträffen – Sandhamnsgatan 4
Måndagar och fredagar har snabbschack och blixt spelats på de sex kompletta uppsättningar
spel som finns i lokalen och mellan fem och tio personer har varit aktiva där.
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Arne Jansson och Dimiter Konstantinov har varit föreningens revisorer. Valberedningen av
Bengt Wahlund och Kjell Persson (sammankallande). Kjell Persson skötte även föreningens
webbsida, ratingberäkningar samt medlemsmatrikeln.

