
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)

https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARRo1N8cGT4gTGQhJm1m_s6WWhE3LubfezCaYqaglmicMyQNV0OYVmRRVYtoiwqe4uQ&fref=nf
https://www.facebook.com/orgrytesk/photos/a.600086403362720.1073741831.571307272907300/1256128714425149/?type=3
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARTv3gJEPnT9TKUNfodr4t-TSgAbjA-PmE7ugocNsNL88NDIdNXYSsM8ztDiuYPK-BE&fref=nf
http://chess-results.com/tnr254804.aspx?lan=6&art=1&rd=7&wi=821
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1252405371464150
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1252405371464150
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARQNqi3kdDOmcWFdwOMpAGaYiQ89bpDxzXDILAOFj1c0ya_HmQnsI-CZEEo8kc9jyw0
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1250951161609571


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!

https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1269918626379491
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARRSvUVC69GIR7qVehtxIJR_4YLfJZtXHjpxmK80aZeSZfpU1933PE29rphy-T7PMyQ&fref=nf
https://www.facebook.com/orgrytesk/photos/a.600086403362720.1073741831.571307272907300/1268984923139528/?type=3


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

http://www.ssmanhem.se/manhemknatten/2017/mellanstadiet/
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1321352031236150
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ART4P1IsIJ7bnwOGsFcwU42YUpUeox3hDumifNGniwdkyOZ6byrSYcrGxo1uaayupEc&fref=nf
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1296250183746335
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARTonBKXM6zBkrK3Zo5f4tZhR5SGPapOVb5eHYl7xK0osdKxu-3XXcxH1ypCi2-R9v4&fref=nf
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1286605084710845
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARTOs9C53IKEJu5uLw1Hi9JyJTAmb9AMSB5mRQlj6xwOxWt5zioiDROcTmd1UPsywLU
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1282493141788706
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARSTRG6cSfQSRyxmre8jquh-0hJBHUkWgzNSPN38Ul-VG2_F5lPmxF4GGwYFVPBULbQ&fref=nf


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 · 

https://www.facebook.com/orgrytesk/photos/a.600086403362720.1073741831.571307272907300/1370205349684151/?type=3
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARTv4fSGo-qEaZu3cvA9y3-Rb8O87NjWtRcTfX5WsmhU-C2je3w-GHEg0S21H7NZWes&fref=nf
http://chess-results.com/tnr234895.aspx?lan=1&art=9&fedb=SWE&fed=SWE&flag=30&wi=821&snr=158
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fskara.schack.se%2F%3Fp%3D1939&h=ATMebxtho_XMrgDt6M-Ylndrkm3G_TmsJxKQr4Sx17pfiZrSrzeHSwzQG3kehDsoGENmCbzx3US837yLFKegElm93HFZsV41yEAFNu0R28wfR9H5fbhA03Hc0fbzMIBXrD5aiH-8
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1363788473659172
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARRHd4HhKcDCWf8cU7f92mtubi4-4BtJCZBoitFA7R7_KtH4uIaGVe9O5SdfLy9F_64&fref=nf
http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4199
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1349914855046534
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1349914855046534
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARQaZRa7Ya_6F0N8OgS0PgjjbTcdlzBFnKxRip-J8qBi0j64du2Q_UlPWJSsIfmAcPs
http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4713
http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4714
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1342060942498592
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1342060942498592
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARTqueh0694ELTY18rE07EP9OTQ-57igX2xHWvJoo1nBk__5X7D8ls0i6ayxL2f2wGQ


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:

https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1392591484112204
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARQfFNmuaQwCjT6ICNVxqQYRWchTUZoyh_0t3nO8tglTIjXMazpwHelvef6bTWl7Wzs
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1390020531035966
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARQaPnUjpp_RmDqZ3-e1Rf09pEvBVEB3qkJ3_qq_HtZG-AJqcyD2Rj5Cm75AnAA2jho&fref=nf
https://www.facebook.com/orgrytesk/photos/a.600086403362720.1073741831.571307272907300/1378190925552260/?type=3
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARRGFDwzh1OI_kQjznj42vEKEhpUxLzFqyNdR3ONOYkf6QvRCyK-IaNMHh4yQPS_zQQ&fref=nf
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4292
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1373076799397006
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARQAT5UZYjJFjFr4c3uKeDIQQp2nMl7OQVNPcSw4VkQmkpg8yaRavJECRw3mZKginBc&fref=nf


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://shinyakojima-
blog.blogspot.jp/…/25th-ivl-tournament-… och http://shinyakojima-blog.blogspot.jp/…/24th-ivl-
tournament-…. 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 · 

https://www.facebook.com/pages/Ajaccio/112472575430970
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1440476502657035
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1440476502657035
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARS_3YuaNBYOdlqRQtul2V_sllgUz58xnaMX9fi8LPD69zw9Xc0Hwr3-wWSi70KsUvs
http://shinyakojima-blog.blogspot.jp/2017/04/24th-ivl-tournament-report.html
http://shinyakojima-blog.blogspot.jp/2017/04/24th-ivl-tournament-report.html
http://shinyakojima-blog.blogspot.jp/2017/06/25th-ivl-tournament-report.html
http://shinyakojima-blog.blogspot.jp/2017/06/25th-ivl-tournament-report.html
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1421375851233767
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARTkQmbCy9xNrK6xqvFWOcsc5CpXTa_3WQHve3hYAkgbbj4F2rZp9AfgEIgRnHLWoKU&fref=nf
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1416096338428385
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARR_6uXt-RMFnlDxnhyyKJ8ArntpOOUUFeSgvJjSQvQCDXE12e0iC0r2SntTaqzbZ2o&fref=nf
http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4201


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

https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1475859925785359
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARRQSEwiLTr_A8pbG79pUm_9rWPLSe7vdd2GaHtSmpeWtHVTs4YZnqWp9SqC2mDSmic&fref=nf
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1469138646457487
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ART0q5yl1dFCmWcMCYg8Xy1Y3KEZ8V1aU4G7hjvTr0W536xLrKgnkLwvx-y4dai5bl4
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1461515873886431
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1461515873886431
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARQQzTPlvCubr9hYW1P8P6W-k3L6wtG6gKD3QedncPEgw0i_Otyvwnhpcxj0_5l1Jug
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1455300231174662
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARRfIPU-LzoOr4sUZ6U2hEo7DjxH3nVT2NbOOe-FtVg0mgxM4X3mSucsKyeJexRmID0&fref=nf
http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4265
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmember.schack.se%2FShowTournamentServlet%3Fid%3D4264&h=ATPg6oVcFXLIGhfB1feO08YSTNb1RoXnM1zxCMkJFwedrA5RFTY2DjdfguJrG1ZLOs_Lle0gmP4EX8D3OnGVg8A7jjfzHG929Jhb_D82x2HVR5lo9hQWzwKPOdcIhB-8IecI71Vp


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 100-
årsjubileum. 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…/2017/0  9/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

https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1512375895467095
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARR6B-TbzvXXT_ASUdAAuXUs3IptleTKlc7IgdSorYvBOc3n0ez1g485YqVhJyoCc6U
http://nolered.schack.se/wp-content/uploads/2017/09/stallning-mellan.htm
http://nolered.schack.se/wp-content/uploads/2017/09/stallning-hoggy.htm
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1508109812560370
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARQQ74E-dmgxy7xyBY7lHa0AzD5iuwr1AjG4n73dcNFrpNO1fSZj7pYRCnbViej9FtU&fref=nf
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1499064476798237
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARQLH7A_mFSp1JMcIlyF17g7GXouyCYK6_p52KMHH02IdaJ121MKKkEMh7_uxfMd5Qg&fref=nf
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4933


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)

https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1535777499793601
https://www.facebook.com/hindasrockaden/?hc_ref=ARQv2YXrpZCFHVvkBFauuqf_jqBHhvC1tVu13_RfOukCrZxV-OeCsAg7eOrCh4v5G8I
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARQv2YXrpZCFHVvkBFauuqf_jqBHhvC1tVu13_RfOukCrZxV-OeCsAg7eOrCh4v5G8I
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1516874058350612
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARTJFOdDxRx9VmSX--uNku8oGbPySeuTcZ9CKGXhRryoZf-6nI-sT_kCmaQyeX6myYw
http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4532


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?

http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=5053
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1562229617148389
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARReCEG5-RzpvRzAJaHV3ykPYn4A5rxBYYbayxzjGS-jgiMKuMHrmcyQJCMRzgY0dnk
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1559391550765529
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARQGI2pgdznZVAeWcycHUgxoZe-_hi-eJ1AxF7pxd7x3d6H5oAtP1kMO5dU7QAmQNA8&fref=nf
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1554269997944351
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARQBBJ8HrUFUMAhidhXrTtd0fsX6grzAiKXa9h4o5IOqOSEEGdh0RVhbj1u3N1y7two&fref=nf
http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4920
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1542344752470209
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARQN7_r4P-NR_O38UjuFvcsoO1JxlSkdWXtQ5ulwBbWjRDWSbYLAR7lwZKpbNt_w3LA


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…

http://www.chess-results.com/tnr320870.aspx?lan=6&art=9&fed=SWE&wi=821&snr=551
http://www.chess-results.com/tnr321655.aspx?lan=6&art=9&fed=SWE&wi=821&snr=543
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1593450474026303
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARTOqZe7BBXWa3Wp987d3xf3fqjIkjGjJ9wLy8dPHObClf5NqRljkww6xsC1x2L_kbI&fref=nf
http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=4923
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmember.schack.se%2FShowTournamentServlet%3Fid%3D4922&h=ATN_-zg6hh6QRJJ5VYWPOId2IvQflKVBh0nVceg3cC-Q_Euu9asqgpS-EZFEMQZgM4q6cS4nH4pUgQ7-qBg_RocqwGobELMYB_tdTrYivXF9wUnyUcVkWRHW-gCEEVVUG1hvhrVh
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1583336411704376
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARSLsM2BrX6mfk5ruoEGXE0ubxsJfuIESoxsf-cHtcNzPiu9Q3nnYvjw_vXoJiCl67E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Forgryte-schack.se%2Ftavlingar%2Forgrytedraget%2F&h=ATPEUGYgNlqzb2bePppbNRjuWSjAI2B4CrLGwxkPNEOBSbUYh_aewYSyT8vJYVhzIrksCp2iHWOKplZex9jatk4v5tXp9IfLFtq06rZxSPWTMcW5ndgna1A-woZs53loWljcV47t
https://www.facebook.com/orgrytesk/posts/1567946963243321
https://www.facebook.com/orgrytesk/?hc_ref=ARRwmUjywYuRpOWxf0G5sam-74h_TC4XO9lQ-8ZfnGoa8Xxl9p3_o1ngNyMCpFh6-p4&fref=nf
http://www.vasterasschack.se/live/2017/juniorallsvenskan/
http://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=5053


Örgryte 21 mars 2018

____________________________                                        __________________________________

Nina Blazekovic Kristina Henriques

Ordförande sekreterare

_____________________________ _________________________________

Johan Eksmyr Michael Carlsson

Justerare Justerare
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