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Verksamhetsberättelse Örgryte Schackklubb 2013
Styrelsen har under det gångna året haft åtta möten.
Klubben har sin verksamhet i Kärralundsskolans väl fungerande lokaler och bedriver en aktiv
verksamhet för skolbarn, juniorer och seniorer. Tre gånger i veckan anordnas aktiviteter för
medlemmar i de olika åldersklasserna. Utöver dessa aktiviteter anordnas även ett antal
helgaktiviteter samt en juniortävling, Örgrytedraget, som är en av de 7 deltävlingar som ingår i
Knatterallyt. Sedan sommaren 2013 har Örgryte även en aktiv Facebook-sida
(https://www.facebook.com/orgrytesk) där bl.a. resultat från turneringar och information om
uppkommande turneringar postas.

Ungdomsverksamheten
Nytt för 2013 är att klubben startat med regelbunden verksamhet för skolbarn på Kärralundsskolan.
På måndagar efter eftermiddagsfikan kan de som vill spela med klasskamrater eller lösa
schackproblem. Det har varit en stor succé och uppåt 70 barn har varit där och deltagit i de
schackliga aktiviteterna under trevliga omständigheter.
Övriga juniorer har erbjudits träning på fredagar under majoriteten av året bortsett från sommaren,
större lov och andra helgtider. Det är värt att nämna att flera juniorer har tagit klivet upp till Örgrytes
andralag och göra bra ifrån sig i seriematcherna.
Låt oss blicka tillbaka till några höjdpunkter för ungdomsschacket under 2013.
Knatterallyt 12/13
Knatterallyt är en serie om 7 deltävlingar för juniorer i låg- och mellanstadiet som anordnas av olika
klubbar omkring Göteborg. De tävlingar som ingår är: Torslaget, Hindåsrockaden, Västkustspelen,
Örgrytedraget, Hisingen Open, Kung Bores Drabbning och Manhemknatten. Bland resultaten noterar
vi följade framgångar: Klemens Ng vann 1:a pris i 01-klassen, Valter Sivander 2:a pris i 03-klassen och
Agnes Ng 2:a pris i 04-klassen och senare. Grattis!
Örgrytedraget
Lördagen den 7 december spelades Örgrytedraget, vår egen ungdomstävling som ingår i Knatterallyt
sedan ett antal år tillbaka. Under ledning av Ari Ziegler hjälptes spelare och föräldrar från klubben åt
att anordna en mycket bra tävling med trevlig stämning. Detta år var det uppåt 70 deltagare från
olika klubbar, och det var glädjande att många från skolschacket deltog. Ett stort tack till alla som
hjälpte till!
Knatte-DM
Efter att slutställningarna för årets knatterally blivit fastställda blir de åtta främsta i respektive
åldersklass inbjudna till A-finalen i Knatte-DM. Från Örgryte kvalificerade sig Klemens Ng, Valter
Sivander, Agnes Ng och Daniel Wedelin. Klemens vann 01-klassen, Valter kom på 6:e-plats i 03klassen, Agnes på 4:e-plats i 04-klassen och Daniel på 8:e plats i samma klass.
Skol-Lag-DM och Skol-Lag-SM
Flera Örgrytespelare spelade under Kärralundsskolans färger när de deltog i Skol-Lag-DM och
lyckades kom högt på resultatlistan i mars. Genom detta resultat kvalificerade de sig till Skol-Lag-SM
som spelades i slutet av april. Bland 20 deltagande lag kom Kärralundsskolan på en stabil sjätte plats.
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Flick-SM
Den 18-20 januari spelades flick-SM i Västerås. Från Örgryte deltog Agnes Ng i klass D som lyckades
komma på en fin 4:e plats bland de 21 deltagarna i klassen.
Skol-NM
Genom sitt spel i skol-SM i oktober 2012 kvalificerade sig Klemens till skol-NM som gick av stapeln
den 8:e februari och pågick till den 10:e februari. Klemens spelade i grupp D och lyckades ta 3 poäng
av 6 möjliga mot hårt motstånd.
Skol-SM
Skol-SM är en av årets höjdpunkter i det svenska ungdomsschacket och skolungdomar från hela
Sverige vallfärdar till tävlingen för att delta. Detta året spelades tävlingen i Stockholm 11-13 oktober
och arrangerades av SK Rockaden. Från Örgryte deltog: Klemens Ng, Agnes Ng, Valter Sivander och
Daniel Wedelin.
Klemens lyckades med konststycket att ta sin tredje (!) raka seger i skol-SM, i grupp E (12 år). Denna
gång genom att ta 7½ (av maximala 8), med en poängs försprång till tvåan. Valter spelade till sig en
13:e plats i grupp G (10 år). Agnes, som inte spelat schack länge alls, lyckades kämpa sig till en fin
tredje plats i grupp H (9 år). Daniel kom på 14:e plats i grupp I (8-5 år). Grattis till framgångarna!

Glada pristagare under Skol-SM 2013. Fr.v. Agnes, Klemens och Daniel.
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Kadettallvenskan
Örgryte deltog med ett lag i kvalspelet i Växjö den 18:e maj med följande lag: Klemens Ng, Filip
Landin, Valter Sivander, Holger Berg, Agnes Ng och Daniel Wedelin. Poängskörden slutade på 4
matchpoäng, vilket var bra nog för en 8:e plats bland de 9 tävlande lagen, men som tyvärr inte räckte
för kvalificering till finalspelet.

Seniorverksamheten
Under i stort sett hela året har föreläsningar hållits på torsdagar och spelare från förstalaget har bl.a.
visat partier, undervisat i temaspel och slutspel. Utöver detta så har klubben två lag i det allsvenska
seriesystemet och många medlemmar deltar flitigt i tävlingar runtom i Sverige.
Vi börjar med att se hur det gick för Örgrytes två lag i seriesystemet för att sedan avsluta med viktiga
turneringsprestationer under året.
Allsvenskan 12/13
Förstalaget avslutade säsongen starkt i sammandraget i Västerås den 15-17 mars genom att ta fyra
matchpoäng av sex möjliga. Örgryte hamnade därmed på en 7:e plats och det stod klart klart att
klubben behåller sin plats i den högsta serien. Efter Manhems nedflyttning till Superettan blev
Örgryte den enda elitserieklubben från Göteborg, efter att ha vunnit inbördesmatch med klara 6-2.
Höstens matcher har inte gått vägen, men än finns det hopp om vändning.
Andralaget spelade en bra säsong och slutade på en andraplats i div III:6, efter segrande Götaverkens
SK. Båda lagen hade samma matchpoäng men särskiljningen avgjorde till Götaverkens fördel. Detta
var dock inte sista kapitlet för andralaget utan en vakans uppstod senare i div II och Örgryte
accepterade och spelade därmed säsongen 13/14 i div II:6. Efter några tuffa inledningsronder, med
några matcher som varit jämna fortsätter andralaget kämpa vidare, med målsättningen att hålla sig
kvar i div II.
Lag-DM
Årligen koras den starkaste klubben i Göteborg i Lag-DM och tävlingen spelas över ett antal
måndagar i början av året. Vanligtvis brukar det stå mellan Örgryte och Manhem. Efter att Örgryte
vunnit sin första Lag-DM titel förra året, och brutit Manhems segersvit, var det åter upplagt för en
rysare. Örgryte lyckades tyvärr inte upprepa bedriften utan fick se sig slagna i sista ronden av just
Manhems förstalag med 2½-5½.
Hisingen Open
Hisingen Open, som gick av stapeln den 5 januari, är den mest populära snabbschackstävlingen som
spelas i Göteborgsregin och samlar många starka spelare från Storgöteborg. Från Örgryte deltog 6
spelare: Anton Frisk Kockum, Mladen Gajic, Mikael Arnelind, Hans Svedberg, Mikael Carlsson och
Klemens Ng. Bäst lyckades Mikael Arnelind som kom på en delad förstaplats tillsammans med Jesper
Hamark. Totalt tre av de sex första placeringarna upptogs av Örgryte spelare! Mladen kom på en
delad tredjeplats och Anton på en delad femte plats.
Västgöta open
Anton Frisk Kockum och Hans Svedberg deltog i Västgöta open som spelades den 16-17:e februari.
Bäst lyckades Anton som efter en fin turneringsprestation blev en av de fyra som slutade på lika
många poäng (6.5)! Särskiljningen avgjorde tyvärr till Linus Johanssons fördel, men räckte för en
andraplats. Hans kom på en 27:e (4.5p av 8) plats.
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Individuella DM
2013-års upplaga av I-DM spelades som en stor bergergrupp och samlade totalt 28 spelare. Från
Örgryte deltog tre spelare: Mohamad Kowssarie, Simon Hall och Mats Iremark. Bäst lyckades
Mohamad Kowssarie som lyckades placera sig på en delad 13:e plats med 4½ av 9 möjliga poäng.
Simon Hall kom på 20:e plats med 4 poäng och Mats Iremark på 23:e plats med 3 poäng.
Påskturneringen
Påskturneringen gick av stapeln 29 mars – 1 april och besöktes av över 160 deltagare. Örgryte spelare
som deltog var: Anton Frisk Kockum, Mikael Arnelind, Per-Olof Gromark, Hans Svedberg och Klemens
Ng. Flest poäng tog Anton (6) vilket gav en delad 6-12:e plats.
Deltalift Open
Den 2-3:e maj spelades Deltalift Open. Örgryte spelare som deltog var: Anton Frisk Kockum, Ari
Ziegler, Rahul Kumar, Mikael Arnelind, Percy Fransson, Patrick Fransson, Angelina Fransson, Hans
Svedberg, Klemens Ng och Simon Hall. Bäst placering återfinns Ari på, med en delad 5-10:e plats.
Flunsåsschacket
I den 28:e upplagan av Flunsåsschacket arrangerad av Götaverken, deltog från Örgryte Mikael
Arnelind och Hans Svedberg. Bäst placerade sig Mikael som kom på en tredje plats i grupp 1. Hans
placerade sig på en andra plats i grupp 2.
SM
SM är årets höjdpunkt för Schacksverige och spelades detta år i Örebro 6-14 juli. Från Örgryte deltog
Anton Frisk Kockum, Rahul Kumar, Hans Svedberg, Per-Olof Gromark, Mikael Carlsson, Klemens Ng
och Agnes Ng. Anton spelade i Mästar-Elit, Hans i Mästarklassen, Per-Olof i Veteran och Klemens i
Minior och Agnes i Knatte. Rahul, Per-Olof, Mikael och Klemens spelade i Weekendturneringen.
Efter nio spelade ronder skrevs slutresultaten till 8:e plats för Anton (3.5), 36:e plats för Hans (3), 6:e
plats för Per-Olof (5.5), 5:e plats för Klemens (6.5) och 4:e plats för Agnes (8 av 12 möjliga). Rahul
kom på en delad 2:a plats i WE:1, Mikael på en delad andraplats i WE:5 och Klemens på andraplats i
WE:6.
Rethymno International Open Chess Tournament
Den femte upplagan av Rethymno chess spelades den 28 juli – 4 augusti i Kreta, Grekland. Från
Örgryte deltog Adam Tukhaev som kom på en delad 4-11:e plats efter att ha tagit 6.5 poäng av 9.
Blixt-KM
I samband med säsongsstarten för seniorer spelades traditionsenligt Blixt-KM. Anton Frisk Kockum
vann på 11 poäng (av 12), följt av Johan Eksmyr och Mikael Arnelind på 9. Johan och Mikael spelade
sedan ett särspel om andraplatsen, där Johan avgick som segrare.
Manhems schackvecka
Manhem har som tradition att anordna en vecka under sommartiden (detta året 9-16 augusti) fylld
av diverse schackaktiviteter. Detta året anordnades det en veteran turnering, en öppen turnering
samt IM- och GM-turnering. Syftet med de två högsta grupperna (IM- och GM-turneringarna) är att
låta lokala spelare få chans att ta normer och titlar, givetvis samtidigt som bra schack kan ses av
åskådare! I IM-turneringen deltog Ari Ziegler och Rahul Kumar. I den tillhörande öppna turneringen,
Ebbe cup XXVII, deltog Marco Limeta.
I IM-turneringen lyckades tyvärr Rahul inte uppnå de erfoderliga poängen för att få en IM-inteckning.
Marco Limeta hade det kämpigt i den öppna turneringen och tog på de fem ronderna ½ poäng.
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KM
KM 2013 spelades som ett gemensamt klubbmästerskap med Majornas SS. Deltagarna var: Johan
Eksmyr, Klas Fors, Mikael Carlsson, Robert Anderzén, Roy Berg och Simon Hall. Efter 5 ronder så
kunde Johan koras som 2013-års klubbmästare efter att ha tagit 5/5! Två kom Robert och trea Klas
Fors.
Svenska Cupen
Svenska Cupen är en tävling som fungerar enligt ett intressant koncept, nämligen att den inbördes
ratingskillnanden avgör vad vinsthandikappet för vardera lagen blir. Detta betyder att lag med
kraftigt lägre medelrating fortfarande har chanser att vinna matcher mot klart högre rankade lag.
Tävlingen spelades den 6-8 september i Lidköping och totalt tre lag från Örgryte deltog (med 4
spelare i varje lag). Bäst placering (7:a) uppnådde Örgrytes andra lag, bestående av: Percy Fransson,
Patrick Fransson, Mikael Arnelind och Mikael Carlsson. Tredjelaget, bestående av: Robert Anderzén,
Alf Björsson, Klemens Ng och Björn Ryding, lyckades med prestationen att ta ratingpris för bästa lag
under 1800 i medelrating.

Örgrytes tredje lag under prisutdelningsceremonin, Svenska Cupen 2013. Fr v. Björn Ryding, Robert
Anderzén, Klemens Ng och Alf Björsson.
Västerås Open
Anton Frisk Kockum, Rahul Kumar och Klemens Ng från Örgryte deltog i Västerås Open som spelades
den 27-29:e september. Turneringen var mycket stark och åtskilliga GM och IM återfanns i startfältet.
Anton var den som lyckades allra bäst och slutade på en delad 3-8:e plats (3:e plats efter särskiljning)
efter en mycket fin turneringsprestation. Grattis!
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Örgrytes schackdag
Den 10:e november anordnade Örgryte en schackdag där folk kunde komma och se en
träningsturnering parallellt med livesändning av det andra VM-partiet mellan Anand och Carlsen.
Fyra av de starkaste spelarna från Göteborg deltog: Victor Nithander, Rauan Sagit, Anton Frisk
Kockum och Ari Ziegler. Tyvärr gick inte turneringen i Örgrytes favör utan Victor Nithander utgick
som segrare.
Malmö Open
Malmö Open är en av de klassiska turneringsstoppen för schackspelare i Sverige och samlade över
110 spelare, däribland flera GM och IM. Anton Frisk Kockum, Mladen Gajic, Klemens Ng och Agnes
Ng deltog från Örgryte. Anton var en av de fyra som delade på förstapriset efter att ha tagit 6 poäng
(av 7 möjliga), en mycket fin placering. Mladen tog 5 poäng och hamnade på en delad 8:e plats.
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