Verksamhetsberättelse Örgryte SK 2012
Styrelsen har under året haft sju 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 2012.

Göteborgs Knatterally
Knatterallyt är en serie om sju tävlingar för juniorer i låg- och mellanstadiet i Göteborg. Nedan följer en kort
presentation av dessa turneringar.

Hisingen Open Ungdom
Fem örgrytespelare deltog i Hisingen Open Ungdom. Bland resultaten kan vi notera Marco Limetas
andraplats i högstadieklassen och Filip Landins tredjeplats i 00-klassen.

Schack i Nordstan
I den populära tävlingen i Schack i Nordstan deltog sju spelare från klubben. Bäst gick det för Klemens Ng
som vann 01-klassen och Rasmus Bengtsson som tog en andraplats i 03-klassen

Manhemknatten
Manhemknatten spelades på Schackcentrum 10 mars. Deltagarna var som vanligt uppdelade i en
mellanstadie- och en lågstadiegrupp, vilka alla spelade 7 ronder. Bland de 66 deltagarna var 8 spelare från
Örgryte. Bäst lyckades Klemens Ng, som kom tvåa i mellanstadiegruppen med 6 poäng, och Holger Berg,
som kom delad tvåa i lågstadiegruppen med 5 poäng. De övriga spelarna gjorde också bra insatser, faktiskt
så bra att Kärralundsskolan blev bästa skola i tävlingen.

Torslaget säsong 2011/2012
Den nya tävlingen Torslaget spelades i Torslanda 15 april och avslutade knatterallyt säsong 2011/2012.
Tävlingen samlade 62 deltagare, varav 3 från Örgryte. Klemens Ng gjorde åter en bra insats i
mellanstadiegruppen och slutade precis som i Manhemknatten tvåa på 6 poäng. I lågstadiegruppen blev
Valter Sivander 10:a med 4 poäng och Daniel Wedelin slutade på plats 19 med 3 poäng.

Knatte-DM
Helgen 26-27 maj spelades A-finalerna i Knatte-DM. Till dessa finaler kvalificerade sig de 10 bästa från varje
åldersgrupp i Knatterallyt. Örgryte hade 3 spelare med; Klemens Ng i klassen födda 2001 samt Valter
Sivander och Daniel Wedelin i klassen födda 2003 och senare. Klemens vann sin grupp och Valter gjorde en

mycket stark insats som räckte ända fram till silvret. Daniel hade det kämpigare, men var å andra sidan två
år yngre än de flesta av sina motståndare.

Västkustspelen
Den 17e november spelades ungdomstävlingen Västkustspelen i Falkenberg. Tävlingen samlade 98 deltagare
uppdelade på olika åldersklasser, och spelades över 7 ronder med 20 minuters betänketid per spelare och
parti. Örgryte SK hade tre deltagare på plats.
Klemens Ng (född 01) vann klass D (födda 00-01) på maximala 7 poäng. Även Klemens lillasyster Agnes (född
04) vann sin klass, klass F (födda 04 och senare), på full pott! Marco Limeta (född 98) kom på femte plats i
klass C (födda 98-99) med 4 poäng.

Slutställning knatterallyt
Totalt deltog 15 spelare från Örgryte i Knatterallyt 2011/2012 och vi noterar att det gick särskilt bra för
Wictor Bodelind som tog bronspengen i klass -00 och Klemens Ng som vann klass -01

Talangjakten
I slutet av mars spelades en stark juniortävling i Eskilstuna. Endast Klemens deltog från klubben, men han
gjorde en stark insats och slutade fyra i tävlingen.

Torslaget säsong 2012/2013
Torslaget inledde rallyt säsong 2012/2013 och ersatte den tidigare turneringen, Prologen. 71 spelare deltog,
41 i lågstadieklassen och 30 i mellanstadieklassen. Såvitt jag kan minnas är det den högsta siffran i
Knatterallyts inledande tävling på flera år, vilket bådar gott.
Från Örgryte SK deltog fem spelare i lågstadieklassen (födda 2003 och senare) och samtliga gjorde bra ifrån
sig genom att ta 4 poäng eller mer på de 7 ronderna. Bäst gick det för Daniel Wedelin, som tog 5.5 poäng
och slutade på en delad andraplats. Daniel, som är född 2005, blev därmed bäst av alla deltagare födda
2004 och senare. Valter Sivander (född 2003) tog 5 poäng, vilket gav delad 4-8:e plats. På 4.5 poäng hittar vi
Agnes Ng (född 2004), som gjorde bra ifrån sig i sin första tävling någonsin. På 4 poäng slutade både Holger
Berg (född 2003) och Arvid Berg (född 2005). Alla Örgrytespelarna hamnade i den översta tredjedelen av
turneringen.

Hindåsrockaden
Den andra deltävlingen i Knatterallyt 2012/2013, Hindåsrockaden, spelades i Hindås 28 oktober och
samlade 51 deltagare 3 spelare från Örgryte deltog och hedrade klubbens färger med fina resultat. Klemens
Ng vann mellanstadieklassen på 7 poäng av 7 möjliga. Valter Sivander kom på delad tredje plats i
lågstadieklassen med 5 poäng, och Daniel Wedelin slutade på 12e plats i samma klass med 4 poäng.

Glada pristagare. Fr.v. Daniel, Valter och Klemens.

Örgrytedraget
Lördagen den 8 december spelades Örgrytedraget, vår egen ungdomstävling som ingår i Knatterallyt. Under
ledning av Ari Ziegler hjälptes spelare och föräldrar från klubben åt att anordna en mycket bra tävling med
trevlig stämning. Ett stort tack till alla som hjälpte till!
Mellanstadieklassen (födda 00-02) samlade 27 deltagare och vanns av Simon Torell, SS Manhem, på
maximala 7 poäng. I lågstadieklassen (födda 03 och senare) deltog 34 spelare, varav 9 från Örgryte. Klassen
vanns av Adam Nilsson, Noleredsskolans SK, på 6,5 poäng. Valter Sivander från Örgryte blev bästa 03:a med
5,5 poäng.

Skol-SM
En av årets höjdpunkter bland ungdomstävlingar, Skol-SM, avgjordes 12-14 oktober. Nästan 400 spelare
gjorde upp i 9 åldersklasser i Norrtälje. Örgryte SK hade tre spelare på plats och Anton följde med som
ledare.
Klemens Ng spelade i den största åldersklassen, klass F (födda 2001), vilken samlade 80 deltagare.
Åldersklasserna från födda 2001 och yngre spelade 11 ronder med 30 minuters betänketid per spelare och
parti. Efter starkt spel slutade Klemens på 9.5/11 och lyckades bli svensk skolmästare för andra året i rad!
Från Örgryte deltog också Marco Limeta i klass C (födda 1998) och Agnes Ng i klass I (födda 2004 och
senare). Marco spelade 8 ronder 1-timmespartier. Med totalt 4 poäng av 8 hamnade Marco på plats 19
bland de 33 deltagarna.
Agnes gjorde sin blott andra schacktävling efter att ha börjat spela schack under sommaren. Efter 9 ronder
stod hon 6 poäng och var med i topp tio. I de två sista ronderna blev det dock förlust och Agnes stannade på
6/11, vilket är ett mycket fint resultat i en tidig karriär.
Sammanfattningsvis måste det sägas att det blev ett lyckat Skol-SM för Örgrytes del.

Skol-NM
Skol-NM avgjordes i Espoo, Finland, 17-19 februari. Vinnarna av de olika åldersgrupperna i de nationella
mästerskapen i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och Färöarna gjorde upp över 6 ronder i fem olika
åldersklasser. Örgrytes Klemens Ng, som vann Skol-SM i klassen födda 01 i Säffle i hösten 2011, spelade i
den yngsta klassen. Trots en del oflyt där han fick se några halvpoäng slinka honom ur händerna lyckades
Klemens ta 3 poäng av 6, vilket gav en sjätteplats bland de 12 deltagarna.

Ungdoms-EM
17-25 augusti spelades Ungdoms-EM i Prag. Klemens Ng var en av de tio svenska representanterna.
och spelade i klassen pojkar upp till 12 år. På de nio ronderna samlade Klemens ihop tre vinster och sex
förluster, vilket var ett klart godkänt resultat mot det starka motståndet. Fler än 90 av deltagarna hade över
1700 i ELO, 11 av dem hade t.o.m. över 2000. Vinnare blev till slut FM Haik M Martirosyan från Armenien
med 8.5 poäng.

Kadettallsvenskan
Örgryte SK ställde upp med ett 6-mannalag i Kadettallsvenskans kval, som spelades i Göteborg och
Stockholm 12-13 maj. De tre bästa lagen från varje kvalort gick vidare till finalen i augusti. Örgrytes relativt
unga lag (medelålder knappt 12 år; man är kadett t.o.m. det år man fyller 16) hade det svårt mot äldre och
mer erfaret motstånd, och slutade på plats 7 av 9 lag i Göteborgsgruppen. I Örgrytes lag spelade Klemens
Ng, Filip Landin, Marco Limeta, Ole Frederiksen, Holger Berg, Valter Sivander och Rasmus Bengtsson.

Juniorallsvenskan
Juniorallsvenskan spelades i Linköping helgen 24-25 november. Örgryte SK ställde upp med ett 4-mannalag i
division II, där 10 lag slogs om två platser i nästa års division I, där de sex bästa lagen spelar. Division II
avgjordes över 6 ronder med 1 timmes betänketid per spelare och parti.
Örgrytes lag, som bestod av Angelina Fransson, Klemens Ng, Filip Landin och Valter Sivander, vann en
match, spelade två oavgjorda och förlorade tre. Vårt lag var dock ett av de allra yngsta, och nästa år lär vi ha
chans på en betydligt bättre placering om alla spelare fortsätter utvecklas.

Örgrytes lag t.h. i matchen mot Linköpings ASS I (det blev förlust, 1-3).

Seniorverksamheten
Nya medlemmar
Under året har fem nya medlemmar anslutit sig till klubben. Tre gånger Fransson; Angelina med pappa
Percy och hans bror Patrik samt Mladen Gajic och Per-Olof Gromark. Angelina representerade för övrigt
Sverige i OS! Tyvärr har hon inte haft möjligt att spela i allsvenskan. Övriga fyra medlemmar har förstärkt
lagen i seriespelet och bidragit till en trevlig atmosfär i klubben.

Allsvenskan
Efter ett dramatiskt sammandrag i Västerås stod det klart att Örgryte SK åter är tillbaka i Elitserien. Vi
slutade på andra plats i Superettan (samma partipoäng som trean Upsala ASS, men bättre partipoäng på de
fyra första borden avgjorde särskiljningen till vår fördel). Det är tredje gången klubben går upp i högsta
serien. Inledningen av elitserien under hösten började bra bland annat med vinst mot SS Manhem och
oavgjort mot Västerås SK.
Andralaget deltog i div3 grupp 7 säsongen 2011/2012 och slutade fyra efter en godkänd säsong. Säsongen
2012/2013 har dock gått ännu bättre och inför slutronden ligger laget delat etta, dock med sämre
partipoäng än Götaverken. Hoppet om serieseger och uppflyttning kvarstår dock!

Individuella DM
Simon Hall gjorde debut i DM och vann sin klass 3.
Alf Björsson spelade i veteranklassen och gjorde även han ett bra resultat.

Hisingen Open
Hisingen Open, numera den största snabbschackstävlingen i Göteborg under året, avgjordes 7-8 januari. 69
spelare, varav 7 från Örgryte, kom till start och gjorde upp över 7 ronder. De första 4 partierna spelades med

45 minuters betänktetid per spelare; de tre sista med en timmes betänketid.
Det starka startfältet toppades av stormästarna Thomas Ernst och Ralf Åkesson. Det blev dock Örgrytes
Anton Frisk Kockum som vann turneringen på 6 poäng efter att bland annat ha slagit båda stormästarna. 5
spelare delade andraplatsen på 5½, däribland Mikael Arnelind från Örgryte som avslutade turneringen
starkt. Bland 5-poängarna hittar vi Örgrytes nye medlem Rahul Kumar, som var med i striden om
förstaplatsen men föll tillbaka efter en förlust mot Ernst i sista ronden. Från Örgryte deltog också Hans
Svedberg (4½ poäng) och Simon Hall (2½), samt juniorerna Klemens Ng (2) och Filip Landin (2).

Lag-DM
Måndagen den 6:e februari 2012 kommer för alltid vara inskriven i Örgryte SK:s klubbhistoria. Efter vinster
av Anton Frisk Kockum, Mikael Arnelind, Hans Svedberg och Mikael Carlsson, samt remier av Michael
Göransson och Rahul Kumar, stod det klart att Örgryte SK hade besegrat SS Manhem med 5-3 och därmed
vunnit Lag-DM! Detta var inte bara första gången vi vann Lag-DM, utan också första gången vi besegrade SS
Manhem, som länge varit den dominerande klubben i Göteborg. Förutom de ovan nämnda spelarna ingick
Ari Ziegler, Johan Eksmyr, Jan-Olof Forsberg, Robert Anderzén, Simon Hall och Filip Landin i laget.

Västgöta Open
Anton, Hans, Mikael och Rahul deltog i Västgöta Open under helgen 18 och 19 februari. De två första
partierna spelades med 30 min per spelare och de resterande sex ronderna spelades som
entimmespartier. Hans lyckades bäst och inkasserade ett ratingpris.
Örgryteresultat: Hans Svedberg 5,5, Anton Frisk Kockum och Mikael Arnelind 5, Rahul Kumar 4 av 8.

Ebbe Cup
Den 25:e upplagan av weekendturneringen Ebbe Cup arrangerades av SS Manhem 10-12 februari. De 30
deltagarna gjorde upp över 5 ronder långpartier. Jonathan Westerberg vann på 4,5 poäng. Från Örgryte
deltog Marco Limeta, som gjorde en mycket bra tävling. Han lyckades ta 3 poäng, vilket gav rankingpris.

Deltalift Open
Under Kristi himmelfärdshelgen spelades Deltalift Open. Turnering spelades detta år i utmärkta
konferensrum på Hotel Tylösand. De flesta av oss bodde på hotellet och tog därmed möjligheten att
kombinera schacket med relax på hotellets spa. På torsdagen spelades fyra 45-minuters partier och på
fredag samt lördag spelades totalt fyra långpartier (40 drag på två timmar, därefter 30 min för resten).
Ari lyckades bäst av oss och slutade på 6,5/8. Mikael Arnelind, Rahul Kumar och Anton Frisk Kockum slutade
på 5,5 sista partiet. Per-Olof lade beslag på ett ratingpris efter att ha tagit 5 poäng och besegrat
mycket starkt motstånd.
Hans slutade på 3,5 poäng. Simon spelade bra mot starkt motstånd och tog även han ett ratingpris efter att
ha tagit 3 poäng. Klemens Ng tog 2 poäng efter bra spel.

Lag-DM i blixt
Efter en dålig start med en svidande förlust mot starka Lundby SS hjälpte det inte att laget radade upp
vinster mot SS Manhem III, II respektive I. SS Manhem I som vann mot Lundby i sista ronden tog till slut hem
distriktssegern på bättre partipoäng än både Lundby och Örgryte. (Matchpoängen dessa lag emellan var
lika.) I vårt lag spelade Ari, Mikael A, Hans, Michael G och Per-Olof.

Blixtmatch mot SK Kungstornet
I lördags kom SK Kungstornet på besök från Stockholm. Som stockholmsmästare hade de utmanat oss i en
blixtmatch över sex bräden. Varje spelare möttes i två partier, ett med vardera färg. Örgryte
representerades av Anton FK, Ari, Anton Å, Mikael A, Rahul och Johan E. I Kungstornet spelade Patrik
Lyrberg, Anders Larsson, Kaj Engström, Rasmus Holving, Robin Johansson och Mårten Aronsson. Redan
tidigt i matchen märktes att vi skulle få det mycket svårt och slutsiffrorna fastställdes till 25,5-46,5.

Flunsåsschacket
Snabbschacks- och tillika utomhusturneringen Flunsåsschacket spelades i 3 juni. Närmare 40
spelare deltog, men endast en från Örgryte denna gång. Mikael Arnelind slutade tvåa i A-finalen på
5/7.

Påskturneringen
Rahul Kumar och Hans Svedberg spelade Påskturneringen i Norrköping. Rahul gjorde en mycket stark insats
och låg länge med i tätstriden, men förlorade tyvärr sista partiet och stannade därmed på 5,5/8. Hans hade
det trögare och slutade på 4 poäng.

SM
SM spelades i Falun 7-15 juli. . Fem spelare från Örgryte deltog; Anton Frisk Kockum (Mästar-Elit), Per-Olof
Gromark (Veteran-SM), Klemens Ng (Minior-SM), Simon Hall (Klass III) och Mikael Carlsson (weekendturneringen).
Anton lyckades tyvärr inte upprepa vinsten i Mästarelit 2010, utan stannade på 4.5 av 9 poäng denna gång.
Klemens Ng slutade på sjunde plats med 6/9 i minior-sm.
Klemens stannade sedan kvar och spelade både weekendturneringen (grupp 8) och Schackfyranmästaren. I
weekendturneringen gick det lite knackigt och poängskörden blev 2/5, men i Schackfyranmästaren (en
snabbschackstävling öppen för fjärdeklassare och yngre) stod han överst på prispallen med 7/8!
Per-Olof Gromark fick det tufft efter sin fina inledning på Veteran-SM slutade på 3/9. Även Simon Hall hade
det lite kämpigt i klass III och hamnade på 2/7. Mikael Carlsson deltog i weekendturneringens grupp 3 och
tog där 2.5/5.

Rethymno International Open Chess Tournament
7-14 juli spelades en turnering på Kreta. Mikael Arnelind och Rahul Kumar deltog. Mikael hamnade på 5/8
och Rahul slutade på 4,5 poäng.

Rödeby Open
26-29 juli spelades Rödeby Open i Karlskrona. Programmet var stenhårt med tre dubbelronder och en
enkelrond, alltså sju ronder på fyra dagar. Totalt deltog 78 spelare och Örgryte representerades av Per-Olof
Gromark som slutade på 2,5 poäng. Vann turneringen gjorde den svenska juniormästaren, Philip Lindgren,
på 6 poäng.

SS Manhems GM-turnering
10-17 augusti arrangerade SS Manhem sin traditionella schackvecka med flera olika turneringar för spelare
av alla åldrar och spelstyrkor. Juvelen i kronan var GM-turneringen, där 4 GM, 4 IM samt två lägre rankade
Göteborgare deltog. En av dessa två Anton Frisk Kockum. Dessutom deltog från Örgryte Per-Olof Gromark i
Elo-turneringen, och Marco Limeta i Ebbe Cup XXVI.
Per-Olof spelade kompromisslöst i Elo-turneringen (inga remier på nio ronder) och slutade till sist på fjärde
plats bland de tio deltagarna med 5 poäng. Marco vann första ronden i mot en lägre rankad motståndare i
Ebbe Cup, men fick sedan en mycket tuff lottning med högt rankat motstånd i alla de fyra följande ronderna
och slutade därför på 1 poäng av 5 möjliga.
Anton fick en mycket bra start på GM-turneringen med 3/4 efter vinster mot Mats Welin, IM Thomas
Henrichs och IM Victor Nithander samt förlust mot GM Emanuel Berg. Anton lyckades sedan följa upp detta
med remier mot GM Tomi Nybäck och GM Eduardas Rozentalis, vilket gav honom 4/6. För att ta en IMinteckning behövde han en halva på de tre sista ronderna, vilket han inväntade till sista ronden då han
spelade remi med IM Jasmin Bejtovic.

Blixt-KM
30 augusti var det säsongsstart för seniorerna, vilket traditionsenligt innebar att blixt-KM spelades. Det blev
en dubbelrondig turnering med 8 deltagare. Efter hård kamp stod Mikael Arnelind som segrare med 12
poäng av 14 möjliga. Tvåa, en halv poäng efter, kom Anton Frisk Kockum. På delad tredjeplats, med 10
poäng vardera, kom Johan Eksmyr och Rahul Kumar. De spelade därför ett särskiljningsparti, vilket vanns av
Rahul.

Svenska Cupen
Efter att ha legat i träda ett drygt decennium återuppstod i år Svenska Cupen, en tävling med tuffa
handikappregler där lag från hela Sverige gör upp om titeln Svenska Cupmästare. Tävlingen arrangerades på
ett utmärkt vis i Linköping helgen 7-9 september över 7 ronder snabbschack. Bland de 25 deltagande lagen,
där nästan alla de starkaste klubbarna i Sverige var representerade, fanns ett hungrigt lag från Örgryte
bestående av Anton Frisk Kockum, Rahul Kumar, Mikael Arnelind och Hans Svedberg.
Efter bra spel och mycket kämpaglöd ledde segern i sista ronden mot Team Viking(!) till att Örgryte tog en
delad andraplats. SK Rockaden blev Svenska Cupmästare och Schack 08 tog silvret på bättre partipoäng,
men Örgryte visade att man hör hemma i Sverigeeliten genom att knipa bronspengen före många andra
elitserielag.

Västervik Open
Vår nye medlem Mladen Gajic inledde sitt spel för klubben på bästa möjliga vis genom att vinna Västervik
Open, som spelades i Västervik 14-16 september. Mladen tog 5.5 poäng på de sju ronderna (fyra
snabbschackspartier och tre långpartier). Bakom honom i prislistan hittar vi bl.a. tre GM!

Västerås Open
I Västerås Open, som spelades helgen 28-30 september, deltog fem spelare från Örgryte i det 270 man
starka startfältet. Bäst gick det för Rahul, som tog 6 poäng av 8. Angelina och Mladen slutade på 5, Anton på
4.5 och Klemens tog 2 poäng. Rahul och Angelina vann sina rankingrupper och Klemens tog hem

andrapriset i sin. Angelina vann dessutom priset för tävlingens bästa dam.

KM
Säsongens KM spelades som en öppen bergerturnering med åtta deltagare under fyra helger. Per Green från
Manhem deltog, vilket var mycket trevligt! Tävlingen präglades av hårda partier och få remier. Mest
kompromisslöst spelade Ari och det var bara Per-Olof som lyckades stå emot hans ständiga angreppsspel.
Därmed segrade Ari på 6,5 poäng! Starkt! Det var väldigt få uppskjutna partier under turneringen och dessa
spelades klart inom utsatt tid. Det kändes som det mesta flöt på bra.

Malmö Open
Malmö Open spelades 14-16 december med 142 deltagare (plus 64 i MSF Open, som var öppen för spelare
under 1500). Från Örgryte deltog Anton, Mladen och Klemens i detta kraftprov som bestod av 7 ronder, de
första 4 med en timmes betänketid per spelare och de sista 3 med två timmars betänketid. Anton slutade på
10e plats med 5 poäng, Mladen tog 4 poäng och Klemens fick ihop 3,5.

Föreläsningar
Föreläsningar har i princip hållits varje torsdag under hela året med uppehåll för sommaren och semestern.
Spelare från förstalaget har visat partier, teman, typställning och slutspel och kvällarna har varit välbesökta
och uppskattade av samtliga deltagare. Klubben tackar föreläsarna Adam Tukajev, Anton Frisk Kockum, Ari
Ziegler, Hans Svedberg, Johan Eksmyr, Mikael Arnelind och Rahul Kumar.

Göteborg den 17 mars 2013
_______________________________
Ari Ziegler, ordförande
_______________________________
Mikael Arnelind, sekreterare
________________________________
Jan-Olof Forsberg, kassör
___________________________________
Anton Frisk Kockum, ungdoms- och hemsideansvarig

