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Året i korthet
Verksamheten i stora drag
Precis som föregående år präglades året av restriktioner till följd av Covid-19. Örgryte SK har gjort sitt
bästa för att trots epidemin bedriva en bra och utvecklande verksamhet hela året. Juniorträningarna
har pågått på klubben varje torsdag för de yngre juniorerna. De mer erfarna juniorerna tränade via
Zoom under våren men kom under hösten tillbaka till klubblokalen. Två dagläger anordnades under
slutet av sommaren och hösten vilka var mycket uppskattade. Under 2,5 respektive 2 dagar fick
deltagarna spela och analysera partier, lösa problem, lyssna på genomgångar, äta, fika och ha trevligt
tillsammans.
Under hösten kunde en hel del fysiska tävlingar hållas inklusive Nordiska mästerskapen, Skol-SM,
Flick-SM och klubbens egen årliga tävling Örgrytedraget. Flera spelare från Örgryte gjorde fina
prestationer. Särskilt märktes Gustav Törngren som vann sin klass i både Nordiska mästerskapen och
Skol-SM och Sol Andersson som också vann sin klass i Skol-SM inklusive den stora vandringspokalen
som delas ut till bäst placerade flicka. Klubben ställde även upp med ett lag i Juniorallsvenskan
division 1 vilket placerade sig på tredje plats.
Under våren deltog klubben i Swedish Chess Team Battle på Lichess och i december återupptogs
spelet i Superettan och klubbens lag spelade mot Farsta SK och Kristallens SK vilket resulterade i en
oavgjord match och en vinst.
GM Adam Tukhaev och GM Emanuel Berg har hållit 4 digitala föreläsningar och under hösten
spelades Blixt-KM på klubben vilket vanns av Anton Frisk Kockum.

Örgryte Schackklubb
Klubbens verksamhet
Klubben bedriver sedan 2013 en aktiv verksamhet i sin spellokal i Kärralundsskolans källare. En gång i
veckan anordnas juniorträning. Tidigare år har klubben även haft skolschack men den verksamheten
har varit vilande under 2021, dels på grund av restriktionerna för Covid-19 och dels på grund av
svårigheter att hitta tränare som kan hjälpa till under skoltid.
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.
Under 2021 skapade klubben en webshop (Örgryte Schackklubb (myspreadshop.se)) där det är
möjligt att köpa kläder och tillbehör med klubbens logotyp.

3

Örgryte SK Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsearbete och förtroendevalda
Styrelsen har under året haft 9 möten inklusive årsmötet som hölls i februari. Två extra möten har
också ordnats för planering av de två ungdomsläger som klubben arrangerat. Vid årsmötet utsågs
nedan angivna styrelseledamöter och andra förtroendevalda.
Ordförande – Mikael Arnelind
Kassör – Peter Dahlin
Sekreterare – Cilla Andersson
Ledamot – Mikael Carlsson
Ledamot - Johan Eksmyr
Ledamot – Anton Frisk Kockum
Ledamot – Erik Granberg
Suppleant – Robert Anderzén
Suppleant – Love Troberg Eskola
Valberedning – Ola Grimsholm
Revisor – Jakob Henriques

Ungdomsverksamheten
Träning
På torsdag-kvällar har träning för klubbens juniorer ägt rum. De mindre erfarna juniorerna, ett
tjugotal barn i åldern 6 – 16 år, har träffats på klubben hela året. Terminen inleddes den fjortonde
januari med spel och genomgång av Johan Eksmyr via klubbens bildskärm.

Söndagen 28/2 spelade de yngre juniorerna en vänskaplig träningstävling mot Kålltorps SS. Varje lag
bestod av fem spelare. Från Örgryte spelade Sol Andersson, Ville Tranälv, Paulina Efimova, Emil
Dahlin och Saga Andersson. Kålltorps SS vann samtliga fem ronder.
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Vårterminen avslutades med pizza och simultan med tränaren Robert Anderzén, som trots att barnen
lärt sig mycket under terminen lyckades vinna alla partier.

Under hösten anslöt även de äldre juniorerna, som under våren tränat med Anton Frisk Kockum via
Zoom, till träningarna på klubben. Terminen avslutades den sextonde december med julfika och
simultan med Mikael Carlsson och William Olsson.

Läger
Två dagläger ordnades för de yngre juniorerna.
Det första hölls 13-15 augusti. Två turneringar i grupper med sex deltagare spelades där alla partier
protokollfördes och analyserades av Johan Eksmyr och Mikael Carlsson. Vinnare av flest partier blev
Gary som lyckades ta fem poäng av fem möjliga, en stark insats i en duktig grupp. Under helgen blev
det även problemlösning, genomgångar (bland annat av huvudstrategier i damgambit efter önskemål
från flera deltagare), tipspromenad, grillning och ett simultanparti med Ola Grimsholm.
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Det andra lägret hölls 6-7 november. Deltagarna spelade fem partier mot varandra, Anton och Johan
höll genomgångar och många kluriga problem löstes innan lägret avslutades med ett simultanparti
med Mikael Carlsson.

SM tävlingar
Skol-SM
Efter mer än ett år nästan helt utan fysiska tävlingar ordnades Skol-SM i Helsingborg i oktober. Hela
16 barn från Örgryte SK deltog vilket är ett rekordhögt deltagande för klubben. Anton Frisk Kockum
följde med som tränare.
Örgryte spelarna gjorde fina insatser vilket resulterade i ett stort antal pokaler varav två första-pris
till Gustav Törngren (Klass A 17-20 år) och Sol Andersson (Klass G 10 år), ett andra-pris till Love
Troberg Eskola (Klass A 17-20 år) och ett tredje pris till Emil Dahlin (Klass I 5-8 år). Sol Andersson vann
även vandringspriset som delas ut till bäst placerade tjej.
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Flick-SM
Flick-SM kunde inte ordnas i januari men hölls istället i Malmö i slutet av oktober. Från Örgryte SK
deltog Sol och Saga Andersson. Sol fick dispens att spela i klass C (11-13 år) och kom där på plats 8 av
17 deltagare. Saga spelade i klass D (10 år och yngre) där hon kom på tredje plats av 18 deltagare.

Lokala tävlingar
Nästan inga lokala tävlingar anordnades under våren till följd av restriktioner för Covid-19.

Manhemknatten och Manhemjunioren
I maj spelades den första lokala fysiska juniortävlingen på mycket länge i form av Manhemknatten
och Manhemjunioren. Från Örgryte SK deltog Sol Andersson i Manhemjunioren och Alvin Granberg,
Emil Dahlin, Paulina Efimova och Simon Saand i Manhemknatten.

Örgrytedraget
Klubbens egen barn och juniortävling Örgrytedraget ordnades i Kärralundsskolans matsal och aula
den tjugonde november. Hela 89 barn och ungdomar kom till start, vilket är en av de högsta
deltagarsiffrorna i tävlingens historia (rekordet är 108, satt 2015), och deltagarantalet i äldsta klassen
Elitdraget, 37, var rekordhögt.

Hindåsrockaden
Helgen efter Örgrytedraget spelades Hindåsrockaden. Från Örgryte SK deltog Ville Tranälv (Kadetter)
och Emil Dahlin, Alvin Granberg, Paulina Efimova, Saga Andersson och Simon Saand (Lågstadiet).
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Seriespel
Distriktsserien var tyvärr inställd under 2021 men ska starta upp igen 2022.

Övriga ungdomstävlingar
Nordiska mästerskapet
I september spelades Nordiska mästerskapet på Färöarna. Gustav Törngren spelade i klass B (16-17
år), vilken han vann.

Uppsala young champions
I månadsskiftet oktober-november spelades Uppsala young champions där Gustav Törngren och
William Olsson deltog.

Juniorallsvenskan
Juniorallsvenskan spelades i Stockholm. Örgryte SK deltog med ett lag i division I vilket hamnade på
tredje plats. I laget spelade William Olsson, Gutstav Törngren, Love Troberg Eskola och Sol
Andersson. Anton Frisk Kockum följde med som lagledare.
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Digitala tävlingar
När det inte var möjligt att ordna fysiska tävlingar arrangerade Stockholms schackförbund ett par
digitala barn och ungdomstävlingar, bland annat Kristallens Junior Grand Prix den 10 april, på Lichess
där spelare från Örgryte SK deltog.
Eftersom Flick-SM inte kunde spelas i januari och det var oklart om tävlingen skulle kunna hållas
senare under året ordnades Flick-SM online den 8e maj. Tre spelare från Örgryte SK deltog i
lågstadieklassen (Sol Andersson, Saga Andersson och Paulina Efimova) där totalt 18 spelare deltog.
Segrare blev Sol Andersson med 7 poäng av 7 möjliga.
Dagen efter Flick-SM spelades Dam-SM online. Från Örgryte deltog Sol Andersson som kom på plats
13 av 25 deltagare med 4,5 av 9 poäng.
Digitala tjejtävlingar ordnades också på Lichess på fredagar, en gång i månaden under våren och
något glesare under hösten. Totalt hölls nio tävlingar där många duktiga tjejer deltog. Från Örgryte
spelade Sol Andersson, Paulina Efimova och Saga Andersson.

På hösten spelades även lagtävlingen Kadettallsvenskan online. Örgryte deltog med ett lag bestående
av William Olsson, Sol Andersson, Gary Sairahul Konduru, Emil Dahlin, Paulina Efimova, Isak Frånlund
och Saga Andersson. Laget kom på plats 4 av 6 deltagande lag.
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Seniorverksamheten
Digitala tävlingar och föreläsningar
Till följd av restriktioner för Covid-19 genomfördes främst digitala aktiviteter. Klubben spelade i
Swedish Chess Team Battle och GM Adam Tukhaev, som under många år spelat för Örgryte i
Allsvenskan och senast i Swedish Chess Team Battle och Bundesliga online, höll 2 digitala
föreläsningar under våren. Under hösten ordnades ytterligare två digitala föreläsningar med GM
Emanuel Berg.

Klubbtävlingar
Blixt-KM
Torsdag 30 september spelades den första klubbtävlingen på mycket länge i form av Blixt-KM. Sex
spelare deltog och vinnare blev Anton Frisk Kockum med 10 poäng av 10 möjliga.

SM
SM arrangerades i mycket begränsad skala. Endast SM-gruppen, Junior-SM och Mästar-Elit med tio
spelare i varje grupp genomfördes. Från Örgryte deltog William Olsson och Gustav Törngren i JuniorSM. De slutade på plats 4 respektive 9 i gruppen.

Superettan
Första helgen i december återupptogs spelet i Superettan. Örgryte spelade hemma mot Farsta SK och
Kristallens SK vilket resulterade i en oavgjord match och en vinst för laget. I laget deltog Anton Frisk
Kockum, William Olsson, Mikael Arnelind, Gustav Törngren, Johan Eksmyr, Rahul Kumar, Love
Troberg Eskola och Per Green.
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Övriga individuella tävlingar
Nedan listas de större tävlingar där Örgryte spelare deltagit under året.

Hasselbacken Chess Open
Tre spelare från Örgryte SK startade i Hasselbacken Chess Open där totalt 151 personer deltog. Deras
placeringar visas nedan.
17. Gustav Törngren (5,5 poäng av 8 möjliga)
69. Love Torberg Eskola (4 poäng)
80. Tim *Westlund (4 poäng, Tims huvudklubb är Nolereds SK men han tränar även med Örgryte SK)

Malmö Open och MSF Mobile Labs Open
Sista helgen före jul spelades Malmö Open och MSF Mobile Labs Open (för spelare med Elo under
1600). Tre spelare från Örgryte deltog. Deras resultat visas nedan.
Malmö Open
42. William Olsson (5 poäng av 8 möjliga)
MSF Mobile Labs Open
9. Gary Sairahul Konduru (5 poäng av 8 möjliga)
42. Emil Dahlin (3 poäng)
Göteborg den nittonde januari 2022
Cilla Andersson, sekreterare Örgryte SK
Mikael Arnelind, ordförande Örgryte SK
Anton Frisk Kockum, justerare
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