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       VERKSAMHETSBERÄTTELSE  FÖR   
               SENIORSCHACK STOCKHOLM ÅR  2014 

  
Styrelsen för Seniorschack Stockholms lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten under 2014. 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Sven-Gunnar Samuelsson,  
ordförande 

Helge Bergström,  
tävlingsledare Seniorserien (onsdagar) 

Welam Welamsson,  
sekreterare 
ansv. tisdagsverksamheten 

Lars-Erik Åberg,  
tävlingsledare Klubbmästerskapet och  
Stockholms Seniormästerskap (torsdagar) 

Hans Weström, 
kassör 

 

 
Adjungerade sedan den 15 okt 2014 
 

 
Leif Ljungquist,  
bitr. tävlingsledare Seniorserien(onsdagar) 

 Rolf Ekengren 
 
Arne Jansson och Dimiter Konstantinov är föreningens revisorer. Valberedningen består av Erik Sommarin 
(sammankallande) och Roland Windahl. Kjell Person har skött posten som webmaster. Cermonimästarposten har 
varit vakant under året. 
 
Årsmöte hölls den 9 januari 2014 varvid c:a 30 medlemmar deltog. Föreningen har under året haft 104(?) medlemmar 
varav 2(7) passiva.  
Följande mångåriga medlemmar har lämnat oss under året: Jouko Tähti, Börje Ericsson, Gunnar Roskvist och Ulf 
Wallgren. Klubben har i de fall det varit möjligt bidragit med en krans eller blommor till begravningen. 
 
Föreningens ekonomi redovisas i en särskild berättelse. Avgifter har varit 500 kr per säsong och då omfattat alla 
aktiviteter i klubben.  
 
Seminarier: under året har under tisdagarna hållits ett 30-tal seminarier på ämnena: öppningar, slutspel och analyser 
av stormästarpartier.  
 
Snabbschackträning: under ledning av P-O Hesselborn har en 9-mannagrupp tränat snabbschack i analysrummet 
på onsdagförmiddagarna. 
 
Tävlingar: under året har Seniorserien spelats på onsdagar, ett under våren och ett under hösten. Formen har varit 
Bergertävlingar i fyra klasser. På torsdagar har Klubbmästerskap spelats under våren och Stockholms 
Seniormästerskap under hösten. Formen har varit Schweizerturnering med alla i en klass 
 
Tävlingsverksamheten har varit förlagd till Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9C. 
 
 
Fördelning på aktiviteter: 
 

Aktivitet Seminarier 
på tisdagar 

Bergergrupper 
på onsdagar 

Schweizertävling 
på torsdagar 

Snabbschackträning 
på onsdagar 

antal 
deltagare 33 48 55 9 

sociala 
aktiviter 

vårlunch 2/5, 
höstlunch 2/12 

en gemensam vårlunch i maj, 
jullunch den 10 december 

jullunch 
onsdagen den 3 december  

 
 
Lite statistik: 
Av klubbens medlemmar deltog 68% i en aktivitet, 22% i två och 7% i tre aktiviteter. 0% i fyra aktiviteter. 
 
Resor: Klubben gjorde ingen resa under 2014.



 

2014-12-07                            2(2) 

 
 
 
Seniorserien 
Vårens seriespel samlade totalt 45 deltagare. Segrare i Klass 1 och vårens seriemästare blev Mihajlo Mirkovic. 1. Jan-
Olof Cederström segrade i Klass 2, Ulf Wallgren i Klass 3 och Leif Ljungquist i Klass 4. 
 
I höstens seriespel deltog 55 spelare och seriemästare blev Per Einar som vann Klass 1. Lars-Erik Åberg vann Klass 
2, Einar Häckner klass 3 och Åke Pettersson klass 4. 
 
Klubbmästerskapet och Stockholms Seniormästerskap 
Under våren spelades klubbmästerskapet i 11 ronder med 54 deltagare i klass 1. Segrare och klubbmästare blev Bo 
Kyhle med Olle Ålgars och Onni Aikio på andra resp. tredje plats. 
 
Under hösten har klubbens öppna Stockholms Seniormästerskap spelats i 11 ronder och med 55 tävlande i en klass. 
Segrade gjorde Bo Kyhle med 9 poäng med Olle Ålgars och Bo Eriksson på andra resp. tredje plats. 
Hela resultatlistan kan läsas på klubbens hemsida. 
 
 
Klubbmästerskap i snabbschack 
Ett KM i snabbschack spelades i början av maj 2014. tävlingen, som gick 9 ronder, lockade 38 deltagare. Ulf 
Andersson segrade med 8 poäng. 
 
Andra priser, utmärkelser och övrigt 
 
Bästa ratingförbättring totalt. Vårpriset gick till Mihajlo Mirkovic som förbättrade sin rating med 184 poäng 
Höstpriset utdelades till Karl-Erik Sundberg, som förbättrade sin rating med 256 poäng. 
 
Årets spelare blev Per Einar, som lyckades erövra 29 poäng sammanlagt i alla fyra turneringarna under året. 
 
Årets parti har lämnats in av Miodrag Jeremic som spelade vit mot Lennart Levin. Styrelsens motivering för sitt val 
var: ” Ett dramatiskt parti där springargafflarna avlöser varandra”  
 
Ratinggruppriser gick till 

Ratinggrupp nr under 
1 2 3 4 5 

våren Mihajlo Mirkovic Lars Owe Andersson Lars Ring Anders Hyllengren Lars-Ivar Juntti 
hösten Bo Eriksson Miodrag Jeremic Dimiter Konstantinov Bertil Wennström Karl-Erik Sundberg 
 
 
Snabb- och blixtturneringar har anordnats vid flera tillfällen. 
 
Alla resultat och annan information har under året kontinuerligt redovisats på hemsidan www.seniorschackstockholm.se. 
  
Slutligen vill styrelsen tacka medlemmarna för visat förtroende och intresse i klubbens verksamhet. 
 
 
 
Stockholm den 10 december 2014 
 
   Sven-Gunnar Samuelsson 
 
 
 
 

Welam Welamsson   Hans Weström 
 
 
 

Helge Bergström   Lars-Erik Åberg  


