
Verksamhetsberdttelse fiir
Giiteborgs Schackveteran er 2OI9

Styrelsen har sedan Arsmotet 29 januari 2019 haft foljande sammansdttning:

0rdforande: Sigfr id Almgren
Vice ordforande: Bo Berg
Kassor: Claes Brauer
Sekreterare: Anders Kvarby
Ledamot: Bjorn Lindskog
Suppleanter: Ulf Nyberg

I l ja  Niko l ic

Bjorn Lindskog har ocksA varit  rat ingansvarig och tdvl ingsledare. Bert i l  Westergren och
Claes Brauer har varit  bitrddande tavl ingsledare.

Revisorer: Lars Andersson
Rune Forss6n

Revisorssuppleant: Leif Lind6n

Valberedning: Bert i l  Westergren, sammankallande
Uno Axelsson
Sture Gustavsson [supp]eant)

Antalet medlemmar har under Aret varit  54, jdmfort med 54 foreglende f lr.  Styrelsen har
haft 5 protokoll forda moten.

Verksamheten har mestadels agt rum pA All6girdens bottenplan i "Salen".

Information
Sigfrid Almgren har skott och fortsatt att utveckla v5r informativa hemsida och all vAr
information sprids numer via den. Kompletta resultat f inns ocksi pi foreningens
hemsida.

Veteran-DM
Veteran-DM arrangerades pA uppdrag av Goteborgs Schackforbund under vf lren.
Tdvlingen avgjordes i en Schweizergrupp om 44 deltagare. Distr iktsmdstare blev
Lennart Fransson, Majorna SS genom sdrspel mot Anders Kvarby, Majorna SS. Lennart
vann sdrspelet med 2-0. Lennart och Anders togT ,5 podng pA 9 ronder. PA tredje plats
kom Ulf Nyberg, SK Kamraterna, med 7,0 podng.

KM Snabbschack
Under virterminen spelades ocksA KM i snabbschack ddr 31 spelare kom ti l l  start. Sven
Degerfdlt och fohan Lonnroth tog bdgge B podng [av 9). Sven lade beslag pA forsta
platsen efter sarski l jning och pA tredje plats kom Robert Wiklund med 6,5 podng. 
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KM (lflngparti)
Klubbmdsterskapet spelades under hosten med tre stycken Bergergrupper och en
Schweizergrupp. Sammanlagt 43 deltagare startade, Betdnketiden var 90 minuter + 30
sekunder/drag).

Vinnare av grupp 1 och klubbmdstare 2019 blev Sven Degerfalt,  6,0 poang av 9. Tvia
blev Sture Gustavsson [5,5 podng) och trea Uno Axelsson [5,5 podng).

Ovriga grupper
Grupp 2 vanns av Roy Berg med 7,0 podng av B.
Grupp 3 vanns av Hans Ljungberg 6,5 poAng av B.
Grupp 4 vanns av Per Lofuing 6,5 podng av 9.

Blixt-KM
Klubbmdsterskapet i  bl ixt spelades i en Schweizergrupp under vf lren med 22 startande.
Vinnare och klubbmdstare blev Hans Svedberg med 7,0 podng av 9. Tvfla blev Robert
Wiklund med 6,5 podng och trea Per Green ocksi han med 6,5 dock med sdmre
sdrski l jningspodng.

Snabbschack under hiisten
Under hosten spelades ocksi en snabbschackturnering med 30 deltagare. Vann Gjorde
Robert Wiklund med 7 podng [av 9 mojl iga), tvAa blev Felix Przysuski pi 6,5 podng och
pi tredje plats med samma podng, men med sAmre sdrski l jningspoAng, kom Ulf Nyberg.

fulblixt
Hostens aktiviteter avslutades tradit ionsenligt med bl ixt. Tdvlingen spelades i en
Schweizergrupp med 7 ronder och 28 st kom ti l l  start. Vann gjorde Roy Berg pi 6,0
podng. Kaj Andersson och Hans Svedberg tog 5,5 podng och blev tvAa och trea genom
sArski l jning.

Ovriga tisdagar
Dfl det inte varit  turneringar har det spelats bl ixt pi t isdagarna.

Representation vid AllegArdens Pensiondrsfrirenings allmdnna miiten
Under 6ret har GSV varit representerade vid flera av All6girdens Pensioniirsforenings
allmtinna moten.

Lokalfrigan
Di GSV:s styrelse foljt Alldgirdens Pensioniirsforenings ekonomiutveckling med viss oro sA
testades alternativ lokal dA sista ronden i hostens KM spelades. Ronden spelades pA
Vegagatan 20 i Goteborgs Schackfrirbunds lokaler.
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Ordfiirande Sekreterare


