Stockholms Schacksällskap
Verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsen
Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret varit:
Ted Gemzell, (Ordförande) Eric Thörn, (Vice ordförande)
Martin Lokander, Christian Hammerman, Jakob Aperia, Alexander Pettersson, Deniz
Arman och Anton Darnell (Ledamöter)
Representant vid Stockholms Schackförbunds kongresser har varit Ted Gemzell och
Eric Thörn med Stefan Lindh som ersättare.
Sällskapets representation i Riltonfondens styrelse, som enligt fondens bestämmelse
valts för treårsperioden 2017-07-01 – 2020-06-30, är ordinarie Ted Gemzell,
suppleant Stefan Lindh och ersättare Berndt Söderborg.
Revisorer
Ingemar Falk och Anders Åsberg. Revisorssuppleant Göran Adamsson.
Valberedning
Varlberedningen bestod av Christer Forsbom, Mats Wahlstedt och Anders Öhlund med
Christer Forsbom som ordförande och sammankallande.
Personal
Lars Dock en anställning på 50% sedan 1 september 2017, med ansvar för klubbens
löpande verksamhet.
Föreningsmöten
Stadgeenligt hölls årsmöte den 27 mars 2018.
Styrelsearbetet
Styrelsen har under året haft sex (6) protokollförda möten. Mötena behandlar
Sällskaptes verksamhet: Senior-, juniorverksamhet. Lagspel, övriga tävlingar som
Sällskapet arrangerar samt frågor som rör svenskt schack i allmänhet och
Stockholmsschacket i synnerhet. Sällskapet har samarrangerat Stockholm Chess
Challenge en stark internationell ungdomsturnering och Hasselbacken Chess Open
som ingår i Sveriges Grand Prix-serie.

Ungdomsverksamhet 2018
Tränare:
Junioransvarig och ungdomsledare: Christer Nilsson
Hjälptränare: Lars Dock och Madeleine Hanström-Dock
Tisdagar: Ordinarie juniorträning, Sällskapet med ett 30-tal juniormedlemmar.
Lars Dock, Christer Nilsson, Adrian Ekenstierna, Anton Darnell
Avslutning
Juniorerna firade sin årliga fest den 18 december i Schacksalongerna med roliga
schackaktiviteter.
Individuella tävlingar under 2018
Klubbtävlingar - Säsong no: 152
Januari uppstartsblixt.
Christopher Lissäng vann på 9,5/11. 2:a Jung Min Seo 9,5. 3:a Erik Blomqvist 9.
Klubbmästerskapet vanns av
Hugo van Hengel 8,5/10. 2:a Jussi Jakenberg 8. Eric Thörn 3:a 8.
Snabbschacks-KM.
1:a blev Jungmin Seo 6/7. 2:a David Douhan 5,5. 3:a Lars Dock 5.
Hcp-blixt.
1:a Jung Min Seo 8,5/9. 2:a David Douhan 7,5. 3:a Rune Evertsson 6
Vårsnabben 15 min.
1:a Jung Min Seo 6/7. 2:a Deniz Arman 5,5. 3:a Sam Kassani 5,5
Tore Riltonblixten
1:a Eric Thörn 12,5/16. 2: Deniz Arman 12,5. 3:a Lars Dock 12,5.
Rolf Littorin hcp-snabb
1:a Christian Hammerman 6,5/7. 2:a Jerker Sundstrand 5. 3:a Jan Peter Palmblad 5.
Våravslutningsblixt hcp
1:a Jung Min Seo 10,5/11. 2:a Lars Dock 8. 3:a Sam Kassani 8.
Höstturnering spelades som vanligt i Bergergrupper med 10 deltagare i varje grupp.
Den lägst rankade spelades dock Schweizer.
A gruppen
1:a Martin Lokander 8,5/ 9. 2:a Theodor Kenneskog 7,5/9. 3:a Oskar von Bahr 7/9.
B gruppen
1:a Rune Evertsson 6,5/9. 2:a Bo Kyhle 6/9. 3:a Peter Carlsten 6/9.
C gruppen
1:a Philip Sandberg 8/9 2:a Nicklas Johansson 7/9. 3:a David Douhan 6/9.
D gruppen
1:a Christofer Hahne 7/9. 2:a Lars Ring 6/9. 3:a Bojan Stoilov 5,5/9.
E gruppen
1:a Adam Horvath 8/9. 2:a Erik Envall 7,5/9. 3:a Robin Kristoffersson 6/9.
Höstsnabben 15 min.
1:a Jung Min Seo 7/7. 2:a Mikael Helin 6/7. 3: Jan Peter Palmblad 5/7.

KM i blixt.
1:a Axel Ornstein 11,5/13. 2:a Jung Min Seo Klubbmästare 11,5 3: Nils Carlsson 10.
Temablixt med 8 olika öppningar dubbelrondigt.
1:a Jung Min Seo 14/16. 2: Lars Dock 10,5. 3: David Douhan 10,5.
Klassiska skinkblixten.
1:a Jung Min Seo. 7,5/9. 2:a Erik Blomqvist 7,5. 3:a Eric Thörn 7,5.

Tävlingsverksamhet i lagspel 2018
Allsvenskan 2017/18
Sällskapets förstalag gjorde sin första säsong i Elitserien och slutade på en 7:e plats
(av totalt 10 lag), vilket innebär fortsatt spel i Elitserien även kommande säsong.
Andralaget hade en svängig säsong och slutade på en 4:e plats (8 lag) i div 1
Tredjelaget hade en bra säsong och slutade på en 2:a plats (8 lag) i div 2
Fjärdelaget hade en utmärkt säsong och vann alla matcher och därmed sin grupp
(8 lag) i div 3 – laget flyttas upp till div 2 till nästa säsong
Femtelaget hade även de en utmärkt säsong och vann alla sina matcher och sin grupp
(8 lag) i div 3 – laget flyttas upp till div 2 till nästa säsong
Sjättelaget hade en tuff säsong och slutade på 6:e plats (6 lag) i div 2
Säsong 2018/19 spelar Sällskapet fortsatt med sex lag i Allsvenska serien.
Utöver det spelade sjundelaget i Stockholmsserien och slutade på en 4:e plats (7 lag)
Lag-DM 2017/18
Sällskapets första lag kom på tredje plats (6 lag) i Div-Elit efter Wasa och Rockaden.
Andralaget slutade på en 2:a plats (6 lag) i div 1
Tredjelaget slutade på en 4:e plats (6 lag) i div 2
Fjärdelaget slutade på en 8:e plats (11 lag) i div 2
Övriga turneringar
Stockholm Chess Challenge 30 april – 5 maj 2018
Stockholms schacksällskap arrangerade tillsammans med Stockholms schackförbund
och Svenska schackakademien den andra upplagan av Stockholm Chess Challenge –
en titelturnering för unga spelare som ska försöka locka unga starka svenska juniorer.
20 spelare från hela världen deltog i turneringen där huvudsponsorn var Datarespons.
Segrare blev:

GM Tom Kantans från Lettland med 6,5 poäng av 9 möjliga före
GM Ori Kobo, Israel och GM Eril Blomqvist, Sverige på samma poäng (6,5p)
Turneringsansvariga var ordförande Ted Gemzell, Ingemar Falk, Tony Aperia samt
Stockholms Schackförbund.
Hasselbacken Chess Open 2-4 november
Tillsammans med Stockholms Schackförbund arrangerade Stockholms Schacksällskap
Hasselbacken Chess Open för tredje året i rad en tävling som ingår i Sveriges Grand
Prix-serie. 245 spelare deltog under Allhelgonahelgen.
Segrade gjorde GM Simen Agdestein (NOR) med 7p/8 GM Pia Cramling kom på
andra plats med 6,5p och Pontus Sjödahl trea även han med 6,5p
Gustav Bergqvist, Trojanska Hästen segrade i Lilla HCO med 6,5p/8
Ekonomi
Klubbens motto är att Sällskapet ska vara bra för alla sina medlemmar.
Vi strävar efter att öka antalet medlemmar för att bli ett stort och starkt Schacksällskap. Inkomsterna från medlemsavgifterna går till största delen till de direkta
kostnader vi har för avgifter till Sveriges Schackförbund, Stockholms Schackförbund
och hyran för vår klubblokal i Stockholms Schacksalonger.
En betydande del av vår ekonomi bygger på det årliga bidraget från Riltonfonden.
Enligt donationsbestämmelserna ska bidraget användas till ungdomsverksamhet och
klubblokal. Utan tillskott från Riltonfonden hade vi inte haft den ungdomsverksamhet
som är långsiktig och väsentlig för Sällskapets framtid och dessutom haft väsentligt
högre medlemsavgifter.
Resultat- och balansräkning samt budget för 2018 redovisas i separat bilaga.

Årsavgifter
Medlemsavgiften har varit 800 kr per år för ordinarie seniormedlemmar och 400 kr för
juniorer. Juniorer som undervisas har betalat 1 200 kr per termin.
Vi föreslår förändring till 1000 kr som årsavgift för seniormedlemmar fr.o.m.
kalenderåret 2020.
Detta att gäller såväl huvudmedlemmar som sekundärmedlemmar.
Juniorer oförändrat 400 kr per år eller 1200 kr per termin för medlemskap inklusive
juniorträning.
Riltonfonden
Av fondens årliga avkastning avsätts hälften av fondens kapital till att finansiera den
årliga turneringen Rilton Cup, varefter Sveriges Schackförbund, Stockholms Schackförbund och Stockholms Schacksällskap får var sin sjättedel. Under 2018 blev vår
sjättedel 152 563 kr. Väsentligt lägre än tidigare (jmf 2017: 193 612 kr) Ändrade
skatteregler gör att utdelningen kommer vara lägre framöver, vilket innebär att vi
behöver justera övriga intäkter över tid.
Den ekonomiska redovisningen finns på hemsidan en vecka före stämman (senast 26
mars).

IT/Hemsida
Hemsidan är under ständig utveckling och det sker regelbundna förbättringar.
Framförallt är det enkelt för medlemmar att finna viktig information som spelprogram
och inbjudningar till våra turneringar. Det har också blivit mer praktiskt att anmäla
sig till våra turneringar direkt i Chess-Results.

Ordförandens slutord
Sällskapets målsättning är långsiktig överlevnad. Vår traditionella inriktning att vara
ett Sällskap stämmer med vår policy att vi ska vara bra för alla medlemmar. Alla som
tycker om schack är lika mycket välkomna. Vår spellokal i Schacksalongerna på
Ringvägen 9 C, som vi hyr av Stockholms Schackförbund, passar oss bra.
Antalet seniormedlemmar beror på spelmiljö och vilka spelmöjligheter vi har att
erbjuda. Senaste året har den vikande trenden stannat av och de senaste åren har
antalet spelare börjat öka igen. Flera av våra medlemmar är medlemmar även i andra
schackklubbar, som de representerar i allsvenska serien. Vi satsar numera långsiktigt
även på att bli en stark klubb i Allsvenskan och Lag-DM. Jag hoppas att våra nya
medlemmar, likväl som de gamla trogna, alltid trivs i vår klubb och att de känner att
de kan påverka klubbens utveckling.
Enligt ett styrelse- och årsmötesbeslut kan fri medlemsavgift beviljas alla
medlemmar som har ett ELO-tal på minst 2250 samt dessutom är aktiva spelare på
våra klubbkvällar och/eller i våra lagmatcher.
Centralt är att vi har välarrangerade tävlingar. För att delta i lagtävlingar behöver
vi förutom spelare även lagledare. Lagledaren har bestämda uppgifter för laget, men
enligt vårt sätt att se det ska denne inte behöva övertala spelare att delta i laget.
Klubben är nu över 152 år gammal och faktiskt världens tredje äldsta klubb! Vi har
stolta traditioner men försöker även anpassa oss till tidens förändringar.
Ungdomsverksamheten är en förutsättning för vår överlevnad som aktiv klubb
liksom att vi har våra lag i de högsta divisionerna som på så sätt även lockar till sig
spelstarka juniorer och seniorer. Under 2018 har styrelsen fortsatt denna satsning på
fler juniorer och starkare lag, vilket även resulterat i stora framgångar både
antalsmässigt, verksamhetsmässigt men också resultatmässigt.
2018 har varit ytterligare ett händelserikt år för Stockholms Schacksällskap. Vi har
förmånen av att kunna erbjuda en bra spelplats för våra medlemmar och vi har en
väldigt engagerad och spelglad samling medlemmar vilket borgar för att vi kommer
fortsätta göra avtryck i schack-Sverige. Styrelsen arbetar givetvis ideellt och försöker
skapa så mycket schackvärde som det är möjligt för föreningens resurser.
Vi erbjuder ett väldigt omfattande spelprogram på våra klubbkvällar och vi har ett
stort antal lag som man har möjlighet att få vara med i.
Utöver detta satsar Sällskapet på schackets utveckling utanför föreningens väggar
genom att arrangera bland annat Stockholms Chess Challenge för unga spelare och
GP-tävlingen Hasselbacken Chess Open för både bredd och elitspelaren.
Jag ser ljust på Sällskapet framtid! / Ordförande Ted Gemzell
Stockholm den 12 mars 2019 Sällskapets styrelse
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