
Verksamhetsberättelse Örgryte SK 2011
Styrelsen har under året haft åtta möten.

Klubben håller till i Kärralundskolans väl fungerande lokaler och bedriver en aktiv verksamhet både för juniorer 
och seniorer med klubbkvällar tre gånger i veckan. Därtill kommer ett antal spelhelger och en av klubben 
anordnad ungdomsturnering, Örgrytedraget.

Ungdomsverksamheten
Våra ungdomar har erbjudits träning två gånger i veckan under i stort sett hela året.
Många ungdomar har dessutom deltagit i förbundets tävlingar.

Låt oss göra några nedslag i några ungdomsturneringar under 2011.

Göteborgs Knatterally
Två tävlingar i Göteborgs Knatterally avgjordes under januari. Först ut var Hisingen Open Ungdom, som samlade 
52 deltagare, varav 5 från Örgryte och 2 från Kärralundsskolan. Bäst lyckades Daniel Skorczynski, som vann 
kadettklassen (födda 95-97) på 5½/7, och Klemens Ng, som blev bäste 00:a med 5/7.
Sista lördagen i januari avgjordes Schack i Nordstan, där man fick ihop det i schacksammanhang passande 
deltagarantalet 64. Av de sex Örgrytespelarna lyckades Marco Limeta bäst med en andraplats i 98-klassen på 
5½/7.

Knatterallyt säsongen 10-11 avslutades den 12 mars med den sjunde deltävlingen, Manhemknatten. Klemens Ng 
och Marco Limeta ordnade där en dubbelseger för Örgryte i mellanstadieklassen. De blev därmed sammanlagda 
tvåor i sina åldersklasser (födda 2001 respektive 1998) i Knatterallyt. Ytterligare tre Örgrytespelare, Filip Landin, 
Wictor Bodelind och Oskar Landin, kom bland de tio bästa i sina åldersklasser.

Talangjakten
Talangjakten spelades 26 mars i Linköping. Från Örgryte deltog Klemens Ng och Marco Limeta. Klemens 
lyckades bäst genom att komma tvåa i lågstadieklassen på 6½/8.

Återigen medaljregn över Örgryte i Knatte-DM.
Junior-DM samt Knatte-DM:s A- och B-finaler spelades 29-30 maj i Göteborgs schackcentrum.
I knatte-DM födda 1998 slutade Marco Limeta trea och Fabian Resare sexa.
Filip Landin vann klassen födda 2000 på imponerande 7/7(!) och Wictor Bodelind slutade nia.
Även klassen födda 2001 vanns av en lovande örgrytespelare, Klemens Ng på 15/16.
Oskar Landin kom sexa i klassen födda 2002.

Prologen
Prologen avgjordes på Öckerö den 8 oktober. Två Örgrytespelare, Filip Landin och Klemens Ng, vann sina 
respektive åldersklasser, 00 och 01. Klemens blev dessutom total vinnare av mellanstadieklassen med sina 6 
poäng. Från Örgryte deltog i mellanstadieklassen även Wictor Bodelind, som skrapade ihop 4 poäng efter bra spel,
och Jacob Ziegler, som fick 2 poäng. Marco Limeta kom på tredje plats i kadettklassen med 3/5.



Ånyo guld för örgrytejunior i Skol-SM
Skol-SM spelades i Säffle 14-16 oktober. Örgryte SK hade 3 spelare på plats. Alla tre placerade sig högt i 
resultatlistorna. Bäst gick det för Klemens Ng, som vann klass G (födda 01) på 9,5/11. Det är andra gången en 
spelare från Örgryte vinner Skol-SM. Första gången var när Filip Landin vann 00-klassen för tre år sedan. I år 
kom Filip på tredje plats i 00-klassen med 8/11, och Marco Limeta blev nionde man i 98-klassen med 5/8.

Juniorallsvenskan
Helgen 26-27 november spelades Juniorallsvenskan i Växjö.
Örgryte deltog i år med ett lag i division 2. Laget, som bestod av Klemens Ng, Filip Landin, Marco Limeta och 
Holger Berg var det klart yngsta (medelålder 10.5 år) och även det lägst rankade bland de 10 som kom till start. 
Efter en tuff förstadag stämde spelet bättre andra dagen, då Örgrytespelarna spelade två oavgjorda matcher och 
vann en. Detta räckte till 8:e plats i slutställningen.



Örgrytedraget
Den 3 december arrangerade Örgryte SK för andra året ungdomstävlingen Örgrytedraget, som ingår i Göteborgs 
Knatterally. Tävlingen samlade 59 deltagare, vilka delades upp i en klass för mellanstadiet och en för lågstadiet.
Totalt deltog 24 spelare från Örgryte och i mellanstadieklassen segrade Klemens Ng, Örgryte SK, på maximala 7 
poäng! Tävlingen var återigen mycket uppskattad och lyckad!

Seniorverksamheten
Nya medlemmar
Under året har några nya medlemmar anslutit till klubben. Sven-Göran Eriksson, Simon Hall, Rahul Kumar och  
Hans Svedberg har alla deltagit mycket aktivt i klubbens aktiviteter och lagspel.

Allsvenskan
Förstalaget gjorde en mycket stark insats i Elitserien, men Fru Fortuna stod inte på klubbens sida. Med minsta 
möjliga marginal (ett halv partipoäng mindre än närmaste lag) fick laget tyvärr se sig nedflyttade till Superettan 
tillsammans med tre andra lag. Nedflyttningen till trots visade Örgyte att klubben kommer bli att räkna med i 
framtiden. Glädjande var att Anton Frisk Kockum tog sin första IM-norm under säsongen.
Andralaget hamnade på femte plats i division 3:7.

SM i Västerås:
Tre av klubbens lovande juniorer, Daniel Skorczynski, Klemens Ng och Filip Landin, deltog i SM i Västerås. 
Samtliga gjorde fina insatser, men det blev inga medaljer denna gång.

Guld till Örgryte i Lag-DM i blixt
Sex femmannalag möttes i en dubbelrondig turnering där Örgryte SK vann en överlägsen seger genom att vinna 
samtliga matcher. I Örgrytes lag spelade Anton Frisk Kockum, Mikael Arnelind, Ari Ziegler, Johan Eksmyr och 
Jan-Olof Forsberg.

KM
A-klassen är inte helt färdigspelad än, men Ari Ziegler står redan klar som slutsegrare.
B-klassen vanns av vår nye medlem Simon Hall efter starkt spel.

Blixt-KM
Årets KM i blixt såg åtta starka spelare i startfältet. Turneringen spelades som en dubbelrondig berger. Ensam 
segrare blev vår nye medlem Rahul Kumar på 12/14! Närmast följde Mikael Arnelind 11,5 och Anton Frisk 
Kockum 10,5.



Lag-DM
Precis som de två senaste åren stod till slut SS Manhem som segrare före Örgryte SK. I sista rondens avgörande 
match mellan de två lagen hade ÖSK behövt vinna med 7-1 för att ta hem segern, men det blev förlust med 1½-
6½.

Individuella DM
I DM-klassen delade Örgrytes Mattias Zackrisson förstaplatsen med Jens Lundell från SS Manhem på 7/9.  
Michael Göransson, också från Örgryte lyckades knipa tredjeplatsen.

Flunsåsschacket
Örgrytes Mikael Arnelind vann Flunsåsschacket tillsammans med Ingvar Andréasson från SK Kamraterna.

Hisingen Open
Sex spelare från Örgryte ställde upp i årets första snabbschacksturnering, Hisingen Open,
GM Ralf Åkesson delade segern med Örgrytes Mikael Arnelind på 6/7. Övriga Örgryteresultat: 5.Anton Frisk 
Kockum 5, 7.Mattias Zackrisson 5, 36.Daniel Skorczynski 3, 39.Klemens Ng 3, 55.Filip Landin 2.

Föreläsningar av Jan-Olof Forsberg.
Jan-Olof höll tio föreläsningar om slutspel. Samtliga var mycket uppskattade och välbesökta.

Göteborg den 18 mars 2012

_______________________________
Ari Ziegler, ordförande

_______________________________
Mikael Arnelind, sekreterare

________________________________
Jan-Olof Forsberg, kassör

___________________________________
Anton Frisk Kockum, ungdomsansvarig och hemsidesansvarig
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