Örgryte Schackklubbs Verksamhetsberättelse 2017
Året i korthet
Verksamheten i stora drag
• Två gånger i veckan anordnades aktiviteter för medlemmar i de tre åldersklasserna:
skolbarn, juniorer och seniorer.
• Ungdomstävlingen Örgrytedraget organiserades av klubben för åttonde året i rad i
december.
• Örgryte har tre lag i det Allsvenska seriesystemet som spelat i olika divisioner.
 Lag 1 slutade på en sjunde plats i Superettan
 Lag 2 slutade på en andra plats i Div II 6 Allsvenskan 2016/17


Lag 3 slutade sist i distriktsserien DIV 4 och spelar i division 5, 2017/2018

• Klubbens Facebook-sida uppdaterades löpande med resultat från tävlingar klubbens
medlemmar deltog i, samt gav allmän information om händelser i Schacksverige och
schackvärlden.
• Spelare (enskilt eller i lag) från Örgryte SK har under året presterat flera mycket fina resultat
runtom i Sverige.
Gustav Törngren blev svensk mästare i snabbschack för miniorer, vann SM för miniorer och
blev belönad av Sveriges Schackförbund att representera Sverige i Ungdoms-VM.
Ungdomsverksamheten
• Skolschacksverksamheten på måndagar var fortsatt uppskattad och många av de barn som
deltagit blev
skolschacksmedlemmar. 40-50 barn brukar komma varje måndag.
• Tredjelaget har gjort sig konkurrensmässiga i Göteborgs distriktsserie samtidigt som det gett
juniorer chans att spela i lagsammanhang.
• Örgryte arrangerade (under ledning av Ari Ziegler och Nina Blazekovic) ett sommarläger
för juniorer från hela landet. 8 från klubben, 25 från övriga Sverige.
• Agnes Ng kom trea i flick-SM.
Arvin Rasti vann Skol-SM för 12-åringar
På torsdagarna undervisar Johan Eksmyr och Alf Björson. Det brukar komma 10-15 barn
varje torsdag.

JANUARI
Örgryte Schackklubb
den 4 januari 2017 ·

Vår starkaste medlem, GM Adam Tukhaev, spelade en stark öppen turnering i Mumbai över nyår. Efter 9
ronder stod han som ensam segrare på 7.5 poäng före bl.a. 14 GM. Vi gratulerar!
I slutet av den här videon, från ca 18:35, kan ni se Adam ta emot det enorma förstapriset från ingen mindre
än Vishy Anand:
Örgryte Schackklubb har lagt till 4 nya foton.
den 6 januari 2017 ·

Riltonturneringarna och Karlstad Open är nu alla färdigspelade och det är dags att summera
Örgrytespelarnas insatser.
I Karlstad Open gjorde Rahul Kumar ett bra resultat med 4.5 poäng på de sju ronderna. En vinst i sista
ronden hade gett delad förstaplats. Slutresultat: http://chess-results.com/tnr254804.aspx…
I Rilton Cup fortsatte Ari Ziegler spela bra efter sin fina start och fick till slut 4.5 poäng av 9 möjliga.
Örgryte Schackklubb
den 11 januari 2017 ·

Den gångna helgen avgjordes traditionsenligt snabbschacksturneringen Hisingen Open med deltagande från
flera Örgrytespelare. Deras resultat:
6. Mikael Arnelind, 5 poäng av 7 möjliga
15. Rahul Kumar, 4
26. Nina Blazekovic, 3.5
31. Love Troberg Eskola, 3
33. Per Green, 3
35. Ola Grimsholm, 3
41. Mikael Carlsson, 2.5
(50 deltagare)

Örgryte Schackklubb
den 25 januari 2017 ·

Agnes kom på tredje plats i mellanstadieklassen i Flick-SM, som avgjordes i Göteborg den gångna helgen.
Hon tog 6 poäng på de 8 ronderna. Vi gratulerar till bronsmedaljen!

Foto: Lars OA Hedlund

Örgryte Schackklubb
den 25 januari 2017 ·

Adam Tukhaev avslutade sin turné i Indien med att ensam vinna även Chennai Open före 14 GM-kollegor!
Adam inledde med sju raka vinster och kunde därmed avsluta med tre remier utan att någon hann ifatt
honom.
Ett stort grattis! Två imponerande turneringssegrar redan i januari bådar gott för 2017!

FEBRUARI
Örgryte Schackklubb
den 8 februari 2017 ·

Lag-DM 2017 är färdigspelat för denna gång. Örgryte deltog med ett lag och kom till slut på en fjärdeplats.
Tävlingen spelades över fem måndagar och samlade 12 lag. Vann gjorde SS Manhem I.

Örgryte Schackklubb
den 13 februari 2017 ·

Elite Hotels Open är nu färdigspelad. Örgrytespelarnas resultat:
10. Ari Ziegler, 6 poäng av 8 möjliga
23. Rahul Kumar, 5.5
38. Patrick Fransson, 5
83. Gustav Törngren, 4
127. William Olsson, 3.5
158. Nina Blazekovic, 2.5
Williams fina resultat gjorde att han vann sin rankinggrupp.

Örgryte Schackklubb
den 23 februari 2017 ·

Två Örgrytespelare deltog i snabbschacksturneringen Västgöta Open den gångna helgen. Deras resultat:
7. Ari Ziegler, 5 poäng av 7 möjliga
35. Nina Blazekovic, 3.5
(82 deltagare)

MARS

Örgryte Schackklubb
den 21 mars 2017 ·

Lördagen den 11:e mars spelades ungdomstävlingen Manhemknatten, den sjunde och sista deltävlingen i
säsongens Knatterally. Från Örgryte deltog fem spelare. Deras resultat:
Mellanstadieklassen:
2. Aria Ben Saeid, 5.5 poäng av 7 möjliga
7. William Olsson, 4.5
13. Emil Henriques, 4
(29 deltagare, fullständiga resultat på http://www.ssmanhem.se/manhemknatten/2017/mellanstadiet/)
Lågstadieklassen:
4. Emil Simmons, 5
17. Melker Simmons, 3.5
(36 deltagare)

APRIL

Örgryte Schackklubb har lagt till 6 nya foton.
den 10 april 2017 ·

Som vi tidigare meddelat blev Gustav Törngren svensk mästare i snabbschack för miniorer i lördags. Fyra
spelare från Örgryte deltog i tävlingen (tidigare kallad Talangjakten), som spelades i Lund. Deras resultat:
Miniorer (födda 2004-2006):
1. Gustav Törngren, 8 poäng av 8 möjliga
42. Emil Henriques, 3.5
49. Madelene Törngren, 3
(64 deltagare, fullständiga resultat på http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4714)
Knattar (födda 2007 och senare):
5. Alexander Törngren, 5.5
(45 deltagare, fullständiga resultat på http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4713)

Vi noterar också att detta var tredje gången Gustav vann Snabb-SM för knattar och miniorer,
vilket bara en spelare har lyckats med tidigare.

Örgryte Schackklubb har lagt till 5 nya foton.
den 17 april 2017 ·

Slutresultat för Örgrytespelarna i Påskturneringen:
13. Rahul Kumar, 6 poäng av 8 möjliga
71. Love Troberg Eskola, 4
89. Gustav Törngren, 4
134. William Olsson, 3
(157 deltagare, fullständiga resultat på http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4199)
Lilla Påskturneringen:
23. Alexander Törngren, 3.5
(37 deltagare
Örgryte Schackklubb
den 30 april 2017 ·

Klubben har många aktiva spelare som deltar i turneringar runtom i världen. Här följer en uppsamling av
några resultat.
Emil Henriques kom tvåa i mellanstadiegruppen i Lilla Västgöta Open, som avgjordes i Skara igår, och
Jakob Henriques slutade på sjunde plats i klassen för spelare under 1600. Resultat och
bilder: http://skara.schack.se/?p=1939
Per Green tog 4.5 poäng på de 10 ronderna i Reykjavik Open som avslutades för några dagar sedan. Flera
av poängen kom mot högre rankat motstånd. Resultat: http://chess-results.com/tnr234895.aspx…
Per-Olof Gromark spelar just nu i Sveriges tredjelag i Lag-VM för Veteraner, som avgörs på Kreta.

Örgryte Schackklubb
den 5 maj 2017 ·

Agnes Ng slutade på sjunde plats i mellanstadiegruppen i nordiska mästerskapen för flickor den gångna
helgen med 2 poäng av 5 möjliga. Hon vann derbyt mot den andra svenska deltagaren, men några högre
rankade norskor och danskar blev för svåra.
Örgryte Schackklubb
den 8 maj 2017 ·

Så var Kvibergspelen färdigspelade för den här gången. Resultat för Örgrytespelarna:
16. Rahul Kumar, 5.5 poäng av 8 möjliga
41. Love Troberg Eskola, 5
85. Per Green, 4
102. Gustav Törngren, 3.5
104. William Olsson, 3.5
113. Aria Ben Saeid, 3
(151 deltagare, fullständiga resultat på https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4292)
Aria blev tvåa i sin rankinggrupp.
Lilla Kvibergspelen:
29. Alexander Törngren, 3.5
40. Emil Henriques, 2
(43 deltagare)

MAJ
Örgryte Schackklubb
den 14 maj 2017 ·

Örgryte är ett av sex lag som kvalificerar sig till finalen som hålls senare i sommar, 11-13 augusti!
Örgryte fotsatte på samma spår som lördagen och spelade oavgjort, 3-3, i en nagelbitare mot LASK 1. Två
klara segrar följde sedan mot Linköpings ASS och Nolereds SK med siffrorna 1-5 respektive 5-1. Detta
ledde till en andraplats, efter vinnande LASK 1 och följt av Manhem SS i kvaltävlingen i Lund.
Örgrytes lag i Kadettallsvenskans kval Aria Ben Saeid, Gustav Törngren, Filip Johansen, Love Troberg
Eskola, William Olsson och Alexander Törngren.
Örgryte Schackklubb
den 25 maj 2017 ·

I lördags avgjordes Knatte-DM för Göteborg. De åtta främst placerade spelarna i varje åldersklass i
säsongens Knatterally gjorde upp om distriktsmästartitlar i Knatte-DM:s A-finaler. Från Örgryte deltog tre
spelare i dessa finaler. Alla tre tog medaljer. Ädlaste valören fick Emil Simmons, som vann samtliga partier
i finalen för spelare födda 2008 och senare. Det är ännu oklart vilken medalj Aria Ben Saeid får. Han
delade nämligen segern i 04:ornas final med två andra spelare på 6 poäng av 7 möjliga och det kommer
hållas ett särspel om den DM-titeln senare. I 05-finalen placerade sig William Olsson på bronsplats med 5.5
poäng av 7 möjliga.

Örgryte Schackklubb
den 28 maj 2017 ·

Deltalift Open är över för den här gången, och därmed även Svenskt Grand Prix säsongen 2016-17.
Örgrytespelarnas resultat:

Deltalift Open:
19. Ari Ziegler, 5.5 poäng av 8 möjliga
71. Nina Blazekovic, 4
78. Gustav Törngren, 4
112. Aria Ben Saeid, 3
118. William Olsson, 3
144. Agnes Ng, 1 (utgått efter rond 6)
(144 deltagare, fullständiga resultat på http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4201)
Harplinge Mini Open:
36. Alexander Törngren, 3.5
(53 deltagare)

JUNI

Örgryte Schackklubb
den 22 juni 2017 ·

SS Manhems traditionella ungdomsturnering Manhem Open, öppen för lovande spelare 15 år och yngre,
har länge spelats på höstlovet varje år. I år gjordes ett avsteg från den traditionen när turneringen istället
avgjordes 17-20 juni. Tre juniorer från Örgryte SK deltog. Deras resultat:
3. Gustav Törngren, 5 poäng av 7 möjliga
6. Arvin Rasti, 4
8. Aria Ben Saeid, 3
(14 deltagare)
Örgryte Schackklubb
den 28 juni 2017 ·

En av klubbens medlemmar, Anton Frisk Kockum, bor i Japan sedan drygt två år tillbaka. Han har tävlat
mer sparsamt där än i Sverige, men nyligen visade han att takterna fortfarande sitter i. Några gånger om
året samlas de bästa spelarna i Japan för en fem-ronders träningsturnering med snabbschack kallad IV
League. Konkurrensen är inte lika hård i Japan som i Sverige eftersom shogi (japanskt schack) och go är
mer populärt, med många professionella spelare. Japan väntar därför fortfarande på att få fram sin första
stormästare, men det finns några IM och FM.
I de två senaste upplagorna av IV League, nummer 24 och 25 i ordningen, delade Anton förstaplatsen med
4 poäng. Turneringsrapporter med partier finner ni på IM Shinya Kojimas blogg: http://shinyakojimablog.blogspot.jp/…/25th-ivl-tournament-… och http://shinyakojima-blog.blogspot.jp/…/24th-ivltournament-…. Även om rapporterna är skrivna på japanska så talar partierna för sig själva. Antons vinst i
Benoni i den första rapporten rekommenderas särskilt.

JULI
Örgryte Schackklubb har lagt till 6 nya foton.
den 16 juli 2017 · Ajaccio, Frankrike ·

Schack-SM i Stockholm är nu färdigspelat och det finns många fina Örgryteresultat att glädjas över. Gustav
Törngren är ny svensk mästare för miniorer (födda 2004 och senare)! Silvret i Minior-SM gick också till
Örgryte; William Olsson var endast en kvalitetspoäng efter Gustav. Även Arvin Rasti var inblandad i
tätstriden i Minior-SM, men föll tillbaka efter remi mot William och förlust mot Gustav. Aria Ben Saeid
hade det tufft och lyckades aldrig riktigt blanda sig i striden om medaljerna även om han nog hade sådana
ambitioner.
I Knatte-SM (födda 2007 och senare) var Alexander Törngren länge med i kampen om medaljerna, men till
slut fick han nöja sig med en fjärdeplats. Love Troberg Eskola ledde Kadett-SM (födda 2001 och senare)
halvvägs in i tävlingen, men förlorade tyvärr sedan flera partier mot de andra spelarna i toppen.
Minior-SM:
1. Gustav Törngren, 7 poäng av 9 möjliga
2. William Olsson, 7
7. Arvin Rasti, 6
20. Aria Ben Saeid, 5
(52 deltagare, fullständiga resultat på http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4264)
Knatte-SM:
4. Alexander Törngren, 9 poäng av 12 möjliga
(18 deltagare, fullständiga resultat på http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4265)
Kadett-SM:
9. Love Troberg Eskola, 5 poäng av 9 möjliga
(29 deltagare)
Örgryte Schackklubb
den 31 juli 2017 ·

Två spelare från Örgryte deltog i den stora schackfestivalen i tjeckiska Pardubice den gångna veckan. Både
Per Green i grupp A och Leonardo Aira i grupp B gjorde bra insatser och fick med sig en del Elo-poäng i
bagaget hem.

AUGUSTI
Örgryte Schackklubb har lagt till 2 nya foton.
den 7 augusti 2017 ·

Örgrytespelarnas resultat i CellaVision Chess Cup:
56. Anton Frisk Kockum, 5 poäng av 8 möjliga
75. Aditya Subramanian, 4.5
Det var Antons första långpartier på mer än ett år och det avspeglades tyvärr i resultaten. Aditya gjorde
däremot ett bra resultat med bl.a. en vinst mot en IM i ett av snabbschackspartierna.
Örgryte Schackklubb
den 15 augusti 2017 ·

Örgrytes lag kämpade tappert i Kadettallsvenskans final, men kunde inte riktigt mäta sig med de andra
toppklubbarnas lag. Det blev en sistaplats efter en oavgjord och fyra förlorade matcher. Flera spelare i
Örgrytes lag har dock många år kvar som kadetter och några var tvungna att lämna återbud till finalen, så
det ser lovande ut inför kommande års tävlingar.
Örgryte Schackklubb
den 23 augusti 2017 ·

Slutresultat för Örgrytespelarna i Göteborg Open:
4. Ari Ziegler, 6 poäng av 8 möjliga
14. Love Troberg Eskola, 5
20. William Olsson, 4.5

27. Nathalie Ziegler, 4
30. Arvin Rasti, 4
33. Gustav Törngren, 4
45. Aria Ben Saeid, 3
53. Ammar Khachan, 2 (utgått efter rond 6)
(57 deltagare, fullständiga resultat på https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4933)
Lilla Göteborg Open:
4. Filip Johansen, 5
9. Ariamen Babaei, 4.5
22. Emil Henriques, 3
(28 deltagare)
SEPTEMBER

Örgryte Schackklubb
den 18 september 2017 ·

Den gångna helgen spelades SM i snabbschack i Stockholm. Turneringen var en del av Wasa SK:s 100årsjubileum. Från Örgryte deltog Rahul Kumar, som med sina 7 poäng på de 11 ronderna placerade sig på
28:e plats bland de 129 deltagarna, vilket var bättre än hans rating. Ni finner de fullständiga resultaten på
länken nedan.
Örgryte Schackklubb
den 29 september 2017 ·

I söndags spelades Torslaget, den första deltävlingen i säsongens Knatterally för juniorer i Göteborg. Sju
spelare från Örgryte deltog. Bäst lyckades vår nye medlem Arvin Rasti, som vann mellanstadieklassen
överlägset med full pott, och Emil Simmons, som kom på andra plats i lågstadieklassen. Här är alla
Örgrytespelarnas resultat:
Högstadiet och gymnasiet:
19. Khaled Ghazal, 1.5 poäng av 5 möjliga
(23 deltagare, fullständiga resultat på http://nolered.schack.se/…/uplo…/2017/09/stallning-hoggy.htm)
Mellanstadiet:
1. Arvin Rasti, 7 poäng av 7 möjliga
25. Emil Henriques, 3
28. Hannes Göök, 3
(44 deltagare, fullständiga resultat på http://nolered.schack.se/…/upl…/2017/09/stallning-mellan.htm)
Lågstadiet:
2. Emil Simmons, 5 poäng av 7 möjliga
8. Jonatan Göök, 4
13. Melker Simmons, 3
(17 deltagare)

OKTOBER

Örgryte Schackklubb
den 4 oktober 2017 ·

Här följer Örgrytespelarnas resultat i Västerås Open:
19. Ari Ziegler, 6 poäng av 8 möjliga
112. Love Troberg Eskola, 4

121. William Olsson, 4
124. Leonardo Aira, 4
195. Nathalie Ziegler, 2.5
202. Arvin Rasti, 2
(221 deltagare, fullständiga resultat på http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4532)
William Olsson spurtade starkt med 3.5/4 i långpartierna mot mestadels högre rankat motstånd. Hans fina
resultat gjorde att han vann sin rankinggrupp.
Örgryte Schackklubb
den 9 oktober 2017 ·

SM-GULD!
Skol-SM i Katrineholm den gångna helgen blev Örgrytes resultatmässigt bästa tävling någonsin. Fyra
spelare från klubben fick med sig pokaler hem.
Arvin Rasti blev svensk mästare för 12-åringar i överlägsen stil med en hel poängs marginal ner till tvåan
efter att ha tagit 7.5 poäng på 8 ronder. Ett avgörande parti var Örgrytederbyt i femte ronden mellan Arvin
och William Olsson, som då båda hade full pott. William föll tillbaka lite efter förlust i det partiet, men
kom igen och slutade på femte plats med 6 poäng. De två andra Örgrytespelarna i 12-årsklassen, Emil
Henriques och Madelene Törngren, gjorde båda bra insatser och tog 4 respektive 3.5 poäng.
Gustav Törngren tog silver i 13-årsklassen. Den här gruppen var ett riktigt getingbo med 5-6 starka spelare
i toppen som tog poäng av varandra. Gustav och slutlige vinnaren Felix Ytterberg från Kristallens SK var
båda obesegrade, men släppte tre remier var under tävlingen. Gustavs första remi kom tidigare än Felix,
vilket tyvärr gjorde att Felix tog hem guldet tack vare bättre kvalitetspoäng.
Alexander Törngren imponerade med en stark fjärdeplats i 10-årsklassen. Vinnaren i den klassen är högre
rankad än alla spelare i 11-, 12-, och 13-årsklasserna, så det var nog övermäktigt motstånd, men Alexander
vann mot och placerade sig före flera spelare som var högre rankade än han var. Han tog 8 poäng på 11
ronder (klasserna med spelare 11 år och yngre spelade fler partier med kortare betänketid än de äldre
klasserna).
Love Troberg Eskola blev tyvärr sjuk under tävlingen, vilket påverkade hans spel. Han lyckades ändå
utmana i toppen och blev den ende som lyckades ta poäng mot slutlige vinnaren innan han föll tillbaka.
Han slutade på 12:e plats med 4.5 poäng.

Örgryte Schackklubb har delat en sida.
den 30 oktober 2017 ·

Igår spelades Hindåsrockaden, deltävling två i Göteborgs Knatterally. Sju juniorer från Örgryte deltog. Här
är deras resultat:
Mellanstadieklassen (födda 05-07):
1. Arvin Rasti, 6.5 poäng av 7 möjliga
3. William Olsson, 6
10. Emil Henriques, 5
19. Hannes Göök, 4
(58 deltagare)

Lågstadieklassen (födda 08 och senare):
4. Emil Simmons, 5
6. Jonatan Göök, 4.5
9. Melker Simmons, 3.5
(20 deltagare)

NOVEMBER
Örgryte Schackklubb
den 6 november 2017 ·

I helgen spelades Hasselbacken Chess Open, den tredje deltävlingen i Svenskt Grand Prix, i Stockholm.
Fem spelare från Örgryte deltog. Här är deras resultat:
20. Rahul Kumar, 5.5 poäng av 8 möjliga
65. Gustav Törngren, 4
73. William Olsson, 4
(146 deltagare, fullständiga resultat på http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4920)
Gustav vann sin rankinggrupp.
Lilla Hasselbacken Chess Open:
35. Alexander Törngren, 3
42. Emil Henriques, 2
(45 deltagare)
Örgryte Schackklubb
den 19 november 2017 ·

Igår spelades Västkustspelen i Falkenberg, den tredje deltävlingen i säsongens Knatterally. Här följer
Örgrytespelarnas resultat:
Grupp D (födda 05-06):
1. William Olsson, 6 poäng av 6 möjliga
4. Arvin Rasti, 4
11. Emil Henriques, 3
(22 deltagare)
Grupp E (födda 07-08):
5. Hannes Göök, 4
17. Emil Simmons, 2
(22 deltagare)
Grupp F (födda 09 och senare):
4. Jonatan Göök, 2 poäng av 5 möjliga
5. Melker Simmons, 1.5
(6 deltagare)

Örgryte Schackklubb
den 24 november 2017 ·

Örgrytes Per-Olof Gromark var en av de svenska deltagarna i Veteran-VM, som spelades i Italien nyligen.
Per-Olof fick ihop 4.5 poäng på de elva ronderna.
Örgryte Schackklubb
den 27 november 2017 ·

Örgrytes lag åkte tyvärr ur Juniorallsvenskans division 1 trots att de lyckades vinna en match och spelade
två oavgjorda. Fullständiga resultat finner ni på http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?

id=5053 och partier från tävlingen kan beskådas
på http://www.vasterasschack.se/live/2017/juniorallsvenskan/.
DECEMBER
Örgryte Schackklubb
den 2 december 2017 ·

Örgrytedraget 2017 är nu färdigspelad och samlade detta år 77 deltagare. Örgryte kan titulera sig segrare i
lågstadiet genom Emil Simmons och segrare bland spelare födda 09 och senare genom nykomlingen
Jonatan Göök. I den hårda gruppen Elitdraget var många Örgrytespelare länge med i toppstriden men fick
till slut nöja sig med platserna 2-5 efter övertygande spel av Isak Storme, SS Manhem. Det var stort
deltagande från Örgrytes skol- och juniorverksamheter: totalt 16 spelare deltog.
RESULTAT
Gruppsegrare:
Elitdraget (97-04): Isak Storme, SS Manhem, 6/6 poäng.
Födda 05: Gustav Lindholm, SS Mahnem, 6/7 poäng.
Födda 06: Alexander Ström Engdahl, SS Manhem, 6/7 poäng
Födda 07: Love Mentzoni, Nolereds SK, 5/7 poäng.
Födda 08: Emil Simmons, Örgryte SK, 6/7 poäng.
Födda 09 och senare: Jonatan Göök, Örgryte SK, 5/7 poäng.
För fullständiga resultat samt bilder se https://orgryte-schack.se/tavlingar/orgrytedraget/
Örgryte Schackklubb
den 18 december 2017 ·

Den gångna helgen spelades Malmö Open, den fjärde deltävlingen i Svenskt Grand Prix. Sex spelare från
Örgryte deltog. Här är deras resultat:
30. Patrick Fransson, 5 poäng av 8 möjliga
72. William Olsson, 4.5
95. Gustav Törngren, 4
108. Arvin Rasti, 3.5
Per-Olof Gromark bröt tyvärr tävlingen efter fyra ronder.
(177 deltagare, fullständiga resultat på http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4922)
MSF Open (för spelare under 1600 i rating):
37. Emil Henriques, 4
(72 deltagare, fullständiga resultat på http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4923)
Emil vann sin rankinggrupp.

Örgryte Schackklubb
den 29 december 2017 ·

När flera av klubbens medlemmar spelade Malmö Open före jul hade vi en spelare som begav sig längre
bort. Leonardo Aira deltog i EM i snabbschack och blixt i Katowice i Polen. Dessa tävlingar hade över
1000(!) deltagare. Leonardo placerade sig nästan precis som sin ranking. Här är hans resultat:
Snabbschacks-EM: http://www.chess-results.com/tnr321655.aspx…
Blixt-EM: http://www.chess-results.com/tnr320870.aspx…

Örgryte 21 mars 2018

____________________________

__________________________________

Nina Blazekovic

Kristina Henriques

Ordförande

sekreterare

_____________________________

_________________________________

Johan Eksmyr

Michael Carlsson

Justerare

Justerare

