
  
Verksamhetsberättelse

för
Göteborgs Schackveteraner 2017

Styrelsen för Göteborgs Schackveteraner (GSV) får härmed lämna redogörelse för 
verksamhetsåret 2017:

Styrelsen har sedan årsmötet den 7 februari 2017 haft följande sammansättning:

Ordförande Kaj Andersson
Vice ordförande Sigfrid Almgren
Kassör Bryn Roughsedge 
Sekreterare Rune Torstensson till november 2017 därefter 

Ulf Nyberg
Ledamot och ratingansvarig Björn Lindskog
Suppleanter           Ilija Nikolic

Ulf Nyberg

Klubben drabbades svårt när vår duktige och avhållne sekreterare och tävlingsledare Rune 
Torstensson hastigt avled i början av november 2017. Ulf Nyberg åtog sig att vara tf 
sekreterare fram till årsmötet 2018. Björn Lindskog åtog sig att vara tävlingsledare.  
Ytterligare en tävlingsledare behövs. 

Lars Andersson och Rune Forssén har varit revisorer med Leif Lindén som suppleant.
Valberedningen har bestått av Bertil Westergren och Uno Axelsson med Sture Gustavsson 
som suppleant.

Antalet medlemmar under året har varit 58 vilket är en minskning med 4 från föregående år.
Utöver årsmötet har styrelsen haft 4 protokollförda möten.
Beträffande klubbens ekonomi hänvisar vi till den ekonomiska berättelsen.

Tävlingsverksamhet
Veteran-DM 2017 arrangerades på Göteborgs Schackförbunds uppdrag 
  den 10 januari – 11 april. 42 deltagare 
Klubbmästerskap i Snabbschack: 18 april – 2 maj 2017  37 deltagare
Klubbmästerskap i Blixt: 9 maj 2017 33 deltagare
Snabbschacksturnering: 15 augusti – 29 augusti 2017 35 deltagare
Klubbmästerskap i 2-timmarspartier: 5 september – 5 december 2017   44 deltagare
Julblixt: 12 december 2017 30 deltagare

Tävlingsresultat
Veteran-DM vanns av Kaj Andersson, SS Manhem.
Klubbmästare i Snabbschack blev Hans Svedberg.
Klubbmästare i Blixt-schack blev Lennart Fransson.
Höstens Snabbschacksturnering vanns av Hans Svedberg
Klubbmästare i 2-timmarsschack blev i grupp 1: Hans Svedberg;
  grupp 2: Kjell Bäckström; grupp 3: Rolf Peterson; grupp 4: Lars Andersson
Julblixten vanns av Hans Svedberg

Kompletta resultatlistor från samtliga turneringar finns i klubbens arkiv samt på vår hemsida 
under fliken "Historik".

Tävlingsresultat rapporteras fortlöpande på klubbens hemsida www.schackveteranerna.se
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http://www.schackveteranerna.se/


Övrigt
I mars deltog 11 av våra spelare under ledning av Anders Kvarby i en lagtävling mot 
Seniorschack i Stockholm. Två spelomgångar genomfördes och resultatet blev förlust med 8,5
mot 15,5 trots viss förstärkning från hemmalaget.

Efter vårsäsongens officiella avslutning i maj fortsatte verksamheten under resten av maj och 
juni med blixtspel under fem tisdagar med 10 till 14 deltagare per gång.

Verksamheten har under hela 2017 ägt rum i "Salen" i Allégårdens bottenvåning. Eftersom 
tillgängligheten till fastigheten efter brandsyn 2015 kraftigt reducerades har GSV ännu inte 
fått återgå till tidigare spellokal i våning 1 trappa.

Under året har klubbens hemsida, med Sigfrid Almgren som webmaster, successivt 
uppdaterats samtidigt som ett nytt lottnings- och resultatredovisningsprogram har 
introducerats. Ny dator som stöd för klubbens tävlingsverksamhet och administration har 
anskaffats.

Under året har GSV varit representerade vid flera av Allégårdens Pensionärsförenings 
allmänna möten. 

Göteborg den 18 januari 2018        

Styrelsen för Göteborgs Schackveteraner
genom:

..........................................
Kaj Andersson ordförande
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