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Året i korthet 
Verksamheten i stora drag 
Året började som vanligt men i mars infördes restriktioner för att minska spridningen av Covid-19 
vilka fått stor påverkan på verksamheten. Flertalet fysiska tävlingar ställdes in, inklusive SM, skol-SM 
och klubbens egen årliga tävling Örgrytedraget. Flick-SM hann emellertid spelas som vanligt och där 
blev Sol Andersson segrare i lågstadieklassen efter att ha vunnit samtliga 10 partier. 

Örgryte SK har gjort sitt bästa för att trots epidemin bedriva en bra och utvecklande verksamhet. 
Juniorträningarna har pågått på klubben varje torsdag för de yngre juniorerna och för de mer erfarna 
juniorerna via Zoom. Även skolschacket har fortsatt som vanligt. Klubbens yngre juniorer har deltagit 
i de tävlingar som kunnat hållas och en extra träningsturnering ordnades tillsammans med SS 
Manhem. I början på sommaren hölls även klubbens uppskattade sommarläger. 

Superettan säsongen 2019/2020 spelades klart trots restriktionerna och Örgrytes lag slutade på plats 
4. Allsvenskan säsong 2019/2020 avslutades en rond tidigare än planerat och andralaget slutade då 
på plats 2. Även distriktsserien avslutades en rond tidigare än planerat och Örgrytes tredje lag 
hamnade på plats 7. Ingen ny säsong startade under hösten 2020.  

Klubbens har deltagit aktivt i det seriespel som ordnats på Lichess och spelat i både Swedish Chess 
Team Battle och Bundesliga. Under hösten anlitades även GM Adam Tukhaev, som under många år 
spelat för Örgryte i Allsvenskan och senast i Swedish Chess Team Battle och Bundesliga online, för att 
hålla 4 digitala föreläsningar på temat aktivitet och terräng. 

Örgryte Schackklubb 
Klubbens verksamhet 
Klubben bedriver sedan 2013 en aktiv verksamhet i sin spellokal i Kärralundsskolans källare. En gång i 
veckan anordnas skolschack och juniorträning. I början av året startade tävlingsverksamheten som 
vanligt med seriespel och klubbturneringen Örgryte Chess Tour. Från mars ställdes emellertid 
flertalet fysiska tävlingar in och träningen för de mer erfarna juniorerna började hållas digitalt via 
Zoom. 

Örgryte SKs Facebook-sida (www.facebook.com/orgrytesk) uppdateras löpande med 
klubbinformation, resultat från tävlingar där klubbens spelare deltar och schacknyheter. Klubben har 
även en hemsida (www.orgryte-schack.se) som är en mer statisk informationskälla där allmän 
information om klubben ges. 

Styrelsearbete och förtroendevalda 
Styrelsen har under året haft 10 möten inklusive årsmötet som hölls i februari. Vid årsmötet utsågs 
nedan angivna styrelseledamöter.  

Ordförande – Louise Olsson 
Kassör – Ari Ziegler 
Sekreterare – Cilla Andersson 
Ledamot – Mikael Carlsson 
Ledamot - Johan Eksmyr 
Ledamot – Anton Frisk Kockum 
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Ledamot – Robert Anderzén 
Suppleant – Ola Grimsholm 
Suppleant – Love Troberg Eskola 

Ungdomsverksamheten 
Sedan 2013 har klubben regelbunden verksamhet för skolbarn på Kärralundsskolan vilket under 2020 
har skett på torsdagseftermiddagar. Träningarna är mycket uppskattade och många barn tar chansen 
att vara med och lösa problem och spela partier. Trots de restriktioner som införts under året till följd 
av spridningen av Covid-19 har skolschacket kunnat fortsätta. Under våren höll Johan Eksmyr i 
undervisningen men han har under hösten ersatts av Love Troberg Eskola. 

På torsdag kvällar har träning för klubbens juniorer ägt rum. De mindre erfarna juniorerna har 
träffats på klubben hela året och består av ett tjugotal barn i åldern 6 – 16 år. Under våren höll Johan 
Eksmyr i träningen men under hösten har ett antal tränare delat på uppgiften. Under träningarna 
spelar deltagarna träningspartier mot varandra och en genomgång hålls på demonstrationsbrädet i 
klubblokalen. Ofta deltar även schackintresserade föräldrar i spelet. Vid två tillfällen under hösten 
besökte Robert Anderzén klubben och spelade simultan mot deltagarna vilket var mycket uppskattat. 

 

I början av året tränade även de mer erfarna juniorerna i klubblokalen på torsdagskvällar under 
ledning av Anton Frisk Kockum. När restriktioner för att minska spridningen av Covid-19 infördes gick 
de emellertid över till att hålla träningen digitalt via Zoom. Under hösten flyttades träningen även till 
tisdagar. 

Nedan nämns några av årets höjdpunkter för ungdomsschacket. 

Lokala tävlingar 
Nordstadsraketen 
Årets första ungdomstävling Nordstadsraketen spelades i köpcentrumet Nordstan den 5e januari. Två 
Örgrytespelare deltog i mellanstadieklassen och en i 
lågstadieklassen. Deras resultat visas nedan: 

Mellanstadieklassen (19 deltagare födda 2007 och senare) 
2. Sol Andersson (5.5 av 7 poäng) 
13. Erik Tibell (3 av 7 poäng) 
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Lågstadieklassen (14 deltagare födda 2010 och senare) 
5. Saga Andersson (4 av 7 poäng) 

Västkustpassanten 
Den första februari spelades den femte knatterallytävlingen under schacksäsongen 19/20 
Västkustpassanten i Stenungssund.  Från Örgryte deltog fem spelare. Deras resultat visas nedan: 

Mellanstadieklassen (23 deltagare födda 2007 och senare) 
1. Sol Andersson (5,5 av 7 poäng) 
17. Filip Momot (3 av 7 poäng) 

Lågstadieklassen (17 deltagare födda 2010 och senare) 
6. Saga Andersson (4,5 av 7 poäng) 
7. Alvin Granberg (4 av 7 poäng) 
15. Alexander Momot (2 av 7 poäng) 

Kålltorpsträffen  
Den 23e februari spelades den sjätte knatterallytävlingen under schacksäsongen 19/20 
Kålltorpsträffen. Deltagarantalet var högt och från Örgryte deltog hela 13 spelare. Deras resultat 
visas nedan. 

Mellanstadieklassen (30 deltagare födda 2007 och senare) 
5. Sol Andersson (5 av 7 poäng) 
18. Erik Tibell (3,5 poäng) 
19. Filip Momot (3 poäng) 

Lågstadieklassen (39 deltagare födda 2010 och senare) 
3. Alvin Granberg (5 av 7 poäng) 
9. Saga Andersson (5 poäng) 
11. Emil Dahlin (4 poäng) 
12. David Gustavsson (4 poäng) 
19. Alexander Momot (4 poäng) 
29 Susan Mingxu Zhang (2,5 poäng) 
30. Sid Anand (2,5 poäng) 
31. Jonathan Hedlund (2,5 poäng) 
32. Daksh Deshpande (2 poäng) 
33. Sebastian Hedlund (2 poäng) 

Manhemknatten 
Manhemknatten, den avslutande tävlingen i säsongens knatterallytävling, skulle ha spelats i mars 
men sköts fram till augusti. För att undvika trängsel delades tävlingen upp på två dagar. Sex spelare 
från Örgryte SK deltog. 

Högstadiet och gymnasiet (4 deltagare): 
1. William Olsson (6 poäng av 6 möjliga) 
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Mellanstadiet (24 deltagare): 
7. Sol Andersson (4,5 poäng av 7 möjliga) 
12. Filip Momot (3 poäng) 

Lågstadiet (21 deltagare) 
3. Alvin Granberg (5 poäng av 7 möjliga) 
8. Emil Dahlin (4 poäng) 
11. Paulina Efimova (3,5 poäng) 

 

 

Knatte-DM 
I Knatte-DM får de åtta spelare i varje åldersklass som samlat flest poäng i säsongens knatterally 
spela mot varandra. Endast spelare från Göteborgs schackförbund får delta. Spelare som spelat i en 
högre åldersklass än sin egen under säsongen tillåts inte heller att delta. Från Örgryte ställde tre 
spelare upp. 

Födda 2008: 
2. Filip Momot (4 poäng av 5 möjliga) 

Födda 2009 
8. Erik Tibell (0,5 poäng av 7 möjliga) 

Födda 2011 och senare: 
2. Alvin Granberg (4 poäng av 6 möjliga) 

Lilla DM 
Lilla DM är egentligen inte en juniortävling utan är öppen för alla åldrar. Tävlingen som utgörs av 7 
partier med betänketid 1 timma per spelare har dock en begränsning genom att endast spelare med 
Elo-rating under 1400 får delta. Från Örgryte SK deltog junioren Sol Andersson som kom på plats 3 av 
25 deltagare med 5,5 poäng av 7 möjliga. 

 

Manhem Open 
Manhem Open är en turnering för spelare födda 2005 eller senare. På grund av de rådande 
restriktionerna för Covid-19 var deltagarantalet i år betydligt lägre än normalt och endast 12 spelare 
deltog. Fyra av dessa var från Örgryte SK och deras resultat visas nedan. 
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5. Sol Andersson (4 poäng av 7 möjliga) 
8. Alvin Granberg (3 poäng) 
10. Garry Sai Rahul Konduru (2 poäng) 
12. Filip Momot (0 poäng) 

 

Seriespel division IV Göteborg 
Örgrytes tredje lag spelade i division IV Göteborg under säsongen. Vårens första omgång skulle ha 
spelats 12e januari men då fick inte Örgryte ihop ett fullt lag utan tvingades lämna W.O. Andra 
omgången spelades hemma mot Nolereds SK den andra februari med resultatet 2,5-2,5. Tredje 
omgången spelades hemma mot IFK Hindås den första mars och även här blev resultatet 2,5-2,5.  
Sista omgången skulle ha spelats 15e mars men ställdes in pga restriktioner till följd av Covid-19. 
Totalt hamnade Örgryte SK på plats 7 vilket medför att laget kan bli nedflyttat till en lägre division när 
spelet återupptas. 

 

SM tävlingar 
Skol-SM och Snabbschacks-SM ställdes in på grund av Covid-19.  

Flick-SM 
Flick-SM spelades som vanligt i Örebro i januari. Från Örgryte deltog två spelare i lågstadieklassen 
vilken totalt hade 17 spelare. Sol Andersson vann samtliga 10 partier och blev därmed svensk 
mästarinna 2020. Saga Andersson kom på plats 15 med 3,5 poäng av 10 möjliga. 
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Övriga ungdomstävlingar 
Elo Summer Challenge  
I juli spelades juniorturneringen Elo Summer Challenge i Stockholms Schacksalonger. Två spelare från 
Örgryte deltog i tävlingen där 10 av Sveriges starkaste juniorer möttes i långpartier. Deras resultat 
visas nedan. 

2. Gustav Törngren (6,5 poäng av 9 möjliga) 
4. William Olsson (6 poäng av 9 möjliga) 

 

Uppsala Young Champions 
Under höstlovet spelades Uppsala Young Champions där starka juniorer från flera europeiska länder 
deltog. Från Örgryte SK deltog William Olsson som tog 4,5 poäng av 9 möjliga och slutade på plats 22 
av 40 deltagare. 
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Ungdoms-EM i snabbschack 
Ungdoms-EM i snabbschack spelades online. Från Örgryte SK deltog William Olsson i U16-klassen. 
Han tog 4,5 av 9 poäng vilket medförde att han hamnade på plats 53 av 104 spelare. 

Fyrnationers 
Gustav Törngren och William Olsson deltog i den svenska truppen i Fyrnationers, en lagtävling för 
juniorer från Sverige, Norge, Island och Finland.  

Europa kval till Ungdoms-VM 
William Olsson och Sol Andersson deltog i Europa-kvalet till Ungdoms-VM. Tävlingen spelades online 
med strikta restriktioner om användning av webkamera och mikrofon, krav på skärmdelning och 
kontakt med domare via Zoom. 

William Olsson spelade i klass U16 och kom på plats 24 av 59 med 4 poäng av 7 möjliga. 
Sol Andersson spelade i klass U10 och kom på plats 38 av 53 med 3 poäng av 7 möjliga. 

Battle of Countries 
För spelare som är 16 år och yngre spelades onlinetävningen Battle of Countries en del helger. Här 
deltog bland annat William Olsson och Sol Andersson. 

Örgryte SKs Sommarläger 
Örgryte SKs sommarläger arrangerades för femte året i rad den 13-16 juni. På grund av 
restriktionerna för Covid-19 var deltagarantalet lägre än tidigare år. De barn som deltog hade dock 4 
mycket roliga och lärorika dagar. 

 

Spelträff med Manhem SS 
Den 22 november träffades juniorer från Örgryte SK och Manhem SS för att spela en 
vänskapsturnering.  
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Seniorverksamheten 
Seniorverksamheten började som vanligt med seriespel och andra tävlingar. Under våren infördes 
emellertid restriktioner för att minska spridningen av Covid-19 och den vanliga tävlingsverksamheten 
avstannade. Däremot startade flera onlinetävlingar upp där Örgryte SK har deltagit aktivt under året. 
Under hösten anlitades även GM Adam Tukhaev, som under många år spelat för Örgryte i 
Allsvenskan och senast i Swedish Chess Team Battle och Bundesliga online, för att hålla 4 digitala 
föreläsningar på temat aktivitet och terräng. 

Individuella tävlingar 
Nedan listas de större tävlingar där Örgryte spelare deltagit under året. 

Rilton Cup och Rilton Elo 
Rilton Cup (117 deltagare): 
66. Gustav Törngren (4,5 poäng av 9 möjliga) 

Rilton Elo (136 deltagare): 
36. William Olsson (5,5 poäng av 9 möjliga)  
136. Madelene Törngren (1 poäng) 

Varsovia International Chess Festival (55 deltagare) 
25. Rahul Kumar (4,5 poäng av 9 möjliga) 

Hisingen Open (48 deltagare) 
Traditionsrika Hisingen Open spelades för 39:e gången under helgen. 48 spelare kom till start, 
och främst av dem alla blev FM Anton Frisk Kockum, Örgryte SK. 

1. Anton Frisk Kockum (6 poäng av 7 möjliga) 
9. Mikael Arnelind (4,5 poäng) 
21. Per Green (3,5 poäng) 
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Elite Hotels Open 
Grand Prix-tävlingen Elite Hotels Open spelades i Växjö. Fem Örgrytespelare deltog.  

Elito Hotels Open (162 deltagare) 
6. Ari Ziegler (6,5 poäng av 8 möjliga) 
15. Gustav Törngren (5,5 poäng) 
35. William Olsson (5 poäng) 
84. Nathalie Ziegler (4 poäng) 

Lilla Elite Hotels Open (för deltagare med Elo<1600, 58 deltagare) 
46. Madelene Törngren (3 poäng av 8 möjliga) 

Västgöta Open  
Västgöta Open spelades på Skara Stadshotell. Tävlingen utgjordes av 2 ronder snabbschack (15 min + 
5 sek/drag) och 6 längre partier (45 min + 10 sek/drag). Totalt hade tävlingen 92 deltagare varav 4 
från Örgryte SK. Deras placeringar visas nedan. 

8. Anton Frisk Kockum (6 poäng av 8 möjliga) 
11. Ari Ziegler (5,5 poäng) 
69. Nathalie Ziegler (3 poäng) 
88. Sol Andersson (2 poäng) 
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Påskturneringen 
Påskturneringen arrangerades som en blixtturnering online. Drygt 150 spelare deltog i tre 
arenaturneringar på Lichess om vardera en timme. Anton Frisk Kockum deltog från Örgryte SK och 
kom på en delad första plats med 68 poäng.  

Offerspill Nordic Invitational 
Gustav Törngren deltog i Offerspill Nordic Invitational där han slutade på plats 26 av 37 deltagare (3,5 
poäng av 9 möjliga). 

Scandic Helsingborg Nord Open Oktober 
Sol Andersson deltog i Scandic Helsingborg Nord Open i oktober där hon slutade på plats 28 av 34 
spelare (1 poäng av 3 möjliga). 

Seriespel i Superettan och Division II 
Superettan 
För Örgryte SKs förstalag började våren med ett sammandrag i Superettan bestående av tre partier. 
Därefter pausades säsongen till följd av restriktionerna som infördes för Covid-19. I oktober kunde 
dock de sista tre partierna spelas. Totalt hamnade laget på plats 4 vilket medför att de stannar kvar i 
Superettan även nästa säsong. 

 

Division II 
Örgrytes andralag spelade under säsongen i division II. Under våren spelades tre omgångar, först 
borta mot Lidköpings SS i januari och sedan hemma mot Nolereds SK i början av februari och 
Majornas SS i början av mars. Den sista omgången som skulle ha spelats mot SS Manhem IV ställdes 
in. Laget hamnade på andra plats.  
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Örgryte Chess Tour 
Örgryte Chess Tour började som en fysisk tävling i klubblokalen på torsdagkvällar men gjordes senare 
under våren om till en digital tävling. Totalt spelades 3 etapper bestående av 3 ronder snabbschack 
(15 min + 10 s/drag) och 8 ronder blixt (3 min + 2 s/drag). Vinnare för varje etapp visas nedan. Total 
turneringsvinnare blev Anton Frisk Kockum med 18 poäng. 

Etapp 1.1 (30/1) Vinnare: Gustav Törngren på 3/3 
Etapp 1.2 (13/2) Vinnare: Anton Frisk Kockum på 5/6 
Etapp 2.1 (27/2) Vinnare: Anton Frisk Kockum på 3/3 
Etapp 2.2 (12/3) Vinnare: Love Troberg Eskola på 5.5/7 
Etapp 3.2 (28/5) Vinnare: Anton Frisk Kockum på 4.5/6 
Etapp 3.1 (4/6) Vinnare: Robert Anderzén på 3/3 

Blixt KM 
Blixt KM spelades på Lichess. 10 spelare deltog och vann gjorde Anton Frisk Kockum. 

Swedish Chess Team Battle 
När alla vanliga tävlingar ställdes in startade nya tävlingar på nätet. Ett seriespel som ordnades på 
Lichess var Swedish Chess Team Battle. Första partiet spelades i april och tävlingen fortsatte sedan 
hela året. Örgryte SK avancerade snabbt till division 1. Flera duktiga spelare anslöt sig till laget för att 
få möjlighet att vara med och spela och Örgryte SK vann första säsongen. 

I andra säsongen kom Örgryte SK på tredje plats. Under hösten startade säsong 3 som avslutades i 
december. Örgryte hamnade på fjärde plats. 

Bundesliga 
Som vinnare av Swedish Chess Team Battle kvalificerade sig Örgryte SK för spel i Bundesliga. Serien 
spelas i 12 divisioner på torsdagar och söndagar. Första omgången hölls 7e juni. I juli tog sig Örgryte 
upp till division I. Där var emellertid motståndet starkt och laget kvalade ut och in flera gånger under 
säsongen. 

Under hösten pausade Örgryte sitt deltagande i Bundesliga då det varit svårt att hinna med både det 
och Swedish Chess Team Battle. 

Göteborg den 27 januari 2020 

Cilla Andersson, sekreterare Örgryte SK 

Louise Olsson, ordförande Örgryte SK 

Anton Frisk Kockum, justerare  

 


