
Verksamhetsberättelse för år 2018.  

Styrelsen för Seniorsschack Stockholm lämnar härmed följande redogörelse för 

verksamheten under 2018. 

MEDLEMMAR 

Föreningen hade under 2018 totalt 107 medlemmar varav 101 aktiva och sex passiva. 12 

medlemmar avslutade sitt medlemskap år 2018 och åtta nya tillkom. Antalet medlemmar var 

högre både år 2015 och 2017 och klubben saknar en målsättning och strategi för 

medlemsutvecklingen framöver.  

Den arbetsgrupp som det förra årsmötet beslutade inrätta kom att bemannas av Bertil 

Wennström som sammankallande, Jan-Olof Cederström (sekreterare), Per-Ove Hesselborn, 

Hans Weström, Dimiter Konstantinov och Welam Welamsson. Slutrapporten presenterades 

för klubbstyrelsen i oktober och rapporten är publicerad på hemsidan. De tre viktigaste 

punkterna i rapporten var; Beskrivningen av verksamheten uppdelad i primär respektive 

sekundära aktiviteter, riktlinjer för budgetering samt förslag till medlemsavgifter. 

EKONOMI 

Årsavgiften för verksamheten 2018 var 1100 kr för medlem som hade 

SeniorschackStockholm som huvudklubb och 800 kr för sekundärmedlem samt 400 kronor 

för passiva.  

Det ekonomiska resultatet för 2018 slutade med ett underskott på 11 129 kr. Ett resultat 

som var 11 071 kr bättre än det budgeterade. Några faktorer som bidrog till resultatet är 

lägre hyreskostnader, att viss verksamhet ägde rum på Rioträffen och att klubben hade lägre 

utgifter för sponsring än vad som budgeterats. 

VERKSAMHETER 

Merparten av klubbens organiserade verksamhet har liksom föregående år bedrivits i 

Stockholms Schacksalonger på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Nytt för i år var att 

teoriverksamheten ägde rum på Rioträffen under två höstmånader. Medlemmar har också 

kunnat mötas och spela med klubbens bräden, pjäser och schackklockor på Rioträffen.  

Klubbens två lag avslutade under året det seriespel som sträckt sig över åren 2017-2018. 

Teoriverksamheten som företrädesvis ägde rum på tisdagar ansvarade Welam Welamsson 

för, den 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 2018 ett 15-tal medlemmar och i medeltal deltog sex-sju medlemmar vid samman-

komsterna.  



Helge Bergström var tävlingsledare och Lars-Erik Åberg biträdande tävlingsledare vid 

onsdagarnas tävlingar i långpartier i fyra Bergergrupper under vår- och hösttermin. Totalt 

deltog mer än 50 spelare och vinnare var under våren i klass I Hans Rånby, i klass II Tommy 

Kristensen, i klass III Kent Sahlin och i klass IV Matts Rydin. På hösten hette segrarna i 

respektive klass Hans Rånby, Bo Eriksson, Lars-Ivar Juntti respektive Örjan Spång. 

Grundprincipen för att byta klass var som tidigare att de tre främst placerade flyttat upp en 

klass och de tre sämst placerade flyttade ned en klass. 

Onsdagarna samlade även ett antal schackspelare som med PO Hesselborns som 

sammankallande fokuserat på avancerat lärande i analysrummet på Schacksalongerna. 

Under året bestod gruppen av tiotal personer, alla erfarna schackspelare.  

Mats Bergsten var tävlingsledare och Björn Löwgren biträdande tävlingsledare för en rad 

tävlingar där merparten ägt rum på torsdagar och samtliga i Schacksalongerna. Under våren 

spelades KM med tio ronder och 50 deltagare. På de tre första platserna kom Svante Wedin, 

Bo Kyhle och Stefan Engström.  

Under hösten spelades senior-DM med nio ronder och 51 deltagare. Tävlingen var samtidigt 

öppna seniormästerskapet för Stockholm. På de tre första platserna kom Bo Kyhle, Stefan 

Engström och Svante Wedin 

KM i blixt spelades den 18 januari av 28 deltagare över nio ronder med betänketiden 5 min + 

3 sekunder per drag. Vann gjorde Johan Sterner följd av Svante Wedin och Krister Lagerborg.  

KM i snabbschack spelades 24-25 april av 17 deltagare. Här vann Krister Lagerborg följd av 

Lennart Gunnarsson och Mats Bergsten.  

Måndagar och fredagar har snabbschack och blixt spelats på de sex kompletta uppsättningar 

spel som finns på Rioträffen och mellan fem och tio personer har varit aktiva där på dessa 

veckodagar. Nytt för i år var att teoriverksamheten ägde rum på Rioträffen under två 

höstmånader.  

Klubben ställde upp med två lag i DM 2017-2018 i division 5. För Seniorschack Stockholm lag 

I spelade Anders Lidén, Björn Löwgren, Bo Steiner, Dan Israel, Dimiter Konstantinov, Jan-Olof 

Cederström, Lars-Erik Åberg, Leif Hållstedt, Miroljub Zivic. Bäste poängplockare blev Anders 

Lidén. 

 

Seniorschack Stockholm lag II kom på 6:e plats med 6 matchpoäng efter Nacka SIK (6). För 

laget spelade Anders Lidén, Arne Jansson, Bo Steiner, Dan Israel, Jan-Olof Cederström, Jouko 

Lehvonen, Kent Sahlin, Lars-Erik Åberg, Miroljub Zivic och Welam Welamsson. Bäste 

poängplockare blev Lars-Erik Åberg. 

Säsongen 2017-2018 
Den 2 oktober inleds tävlingssäsongen 2017-2018 med att vårt förstalag spelade mot 
Pyramiden SK med vinst (4 - 0). Andralaget spelade mot Trojanska Hästen II. Matchen 
slutade 2½ mot 1½ i SrS IIs favör. Sista matcherna spelades den 12 februari 2018. SrS I mot 
Kristallen SK IV (3½ - ½), SrS II mot Tyresö SK II med förlust för SrS II (½ - 3½). Totalt slutade 
SrS I på en andraplats och SrS II på en sjätteplats av elva lag.  



Säsongen 2018-2019 spelar vi åter med två lag i DM. 

Andraplatsen från förra säsongen räckte till för att SrS I skulle flyttas upp en division till 

division 4. SrS II ligger kvar i division 5. Tävlingarna inleddes med två matchvinster och en 

matchförlust för SrS I. Vid förlustmatchen lämnade vi w.o. på bord 1, p.g.a. ett dödsfall. SrS II 

har haft en motig start och ligger långt ner i tabellen vid årsslutet. Tävlingarna pågår till den 

18 februari 2019. 

Klubben arrangerade under våren schackspel mot seniorföreningar i Uppsala och Göteborg 

samt en båtresa. 

Till årets spelare utsågs Hans Rånby som spelade ihop 30 poäng. Till årets parti utsågs det 
mellan Kjell Persson och Hans Rånby. Juryns motivering var ”efter ett bra positionellt 
öppningsspel avslutades partiet med ett löparoffer och ett inte så lätt funnet mattspel”. 

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 hade under året följande sammansättning: 

Ordförande  Welam Welamsson 
Kassör  Per Åhlin 
Sekreterare  Matts Rydin 
Representant  
för tävlingskommittén Helge Bergström  
 

Arne Jansson och Dimiter Konstantinov har varit föreningens revisorer. Valberedningen 

utgjordes av Peter Silins och Svante Wedin (sammankallande).  

Uppdatering av medlemsmatrikeln har gjorts av sekreteraren och klubbens webbsida har 

kontinuerligt gjorts av Kjell Persson. 

 


