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Samtliga valdes på ett år
Coronaviruset covid-19
Årets schackspelande fick ett ovälkommet inslag när covid-19 dök upp vilket innebar att alla våra
planerade turneringar och sammankomster fick avslutas de första dagarna i mars 2020.
Årsmöte 2021
Datum för årsmötet 2021 har vi ännu inte kunnat bestämma på grund av av coronapandemin.
Medlemmar mm
Vår senaste lista över medlemmar upptar 61 namn varav 25 har betalt medlemsavgift för 2020. Året
innan hade vi 54 betalande medlemmar.
Verksamheten har mestadels ägt rum på Allégårdens bottenplan i ”Salen”. Hela Allégården har under
våren varit föremål för ombyggnad vilket utgjort ett störande moment under spelet i Veteran DM.
Styrelsearbete
Den gamla styrelsen har haft ett protokollfört sammanträde under året. Tyvärr hann inte den nya
styrelsen påbörja sitt arbete innan verksamheten måste avbrytas och Allégården tvingades stänga för
all pensionärsverksamhet. Vissa frågor har diskuterats via mail. Någon fördelning av arbetsuppgifterna
har inte gjorts.
Nyårsblixt
I nyårsblixten deltog 16 spelare och tävlingen vanns av Kaj Andersson med 6 vinster av 7 möjliga.
Sven Degerfält och Sören Svensson blev 2:a och 3:a på 5 poäng.
Veteran-DM
Veteran-DM arrangerades på uppdrag av Göteborgs Schackförbund under våren. Tävlingen spelades i
en Schweizergrupp med 44 startande. Tävlingen var avsedd att gå i 9 ronder. Men den 3 mars efter 6
ronder tvingades vi att avsluta tävlingen då coronaviruset covid-19 slog till med kraft och Allégården

stängdes för all verksamhet. Sveriges Schackförbund uppmanade också alla klubbar att avstå från
närschack med äldre deltagare.
Efter de 6 spelade ronderna leddes tävlingen av en fyrklöver på 5 poäng: Ulf Nyberg, Lennart
Fransson, Sören Svensson och Anders Kvarby. Fem spelare hade då avbrutit turneringen.
Allégårdens Pensionärsförening (APF)
Lokalerna på Allégården disponerar vi tack vare att våra medlemmar även är medlemmar i APF.
Pensionärsföreningens årsmöte, som skulle ägt rum den 19 mars 2020 fick pga coronapandemin ställas
in och skjutas till ett senare, ännu ej fastställt datum.
Det finns ännu inga uppgifter om när lokalerna åter blir disponibla för kurser och aktiviteter under
2021.
Göteborgs Schackveteraner 50 år
För att högtidlighålla vårt jubileum planerade styrelsen att ordna en middag och bjuda in Pia Cramling
och hennes man Juan Manuel Bellón López som är femfaldig spansk mästare. Pia avsåg att berätta om
livet som professionell schackspelare och Juan lovade att spela simultan mot oss. Tyvärr kunde detta
inte genomföras på grund av coronapandemin.
Lite historik: Föreningen bildades tisdagen den 3 november 1970 under namnet Göteborgs Oldboys
SK. Initiativtagare var Wilhelm Udén, en då välkänd profil bland göteborgska schackspelare. Fördelen
med den nya klubben var att medlemmarna kunde spela på dagtid. I mitten av 90-talet ändrades
föreningens namn till Göteborgs Schackveteraner. År 1974 flyttade föreningen till Allégården.
Datorschack
SS Majorna har under det gångna året inbjudit medlemmarna i GSV att deltaga i deras onsdagsspel via
Lichess. Detta har utnyttjats av några av våra medlemmar vilket har uppskattats.
Övrigt
En planerad resa till Stockholm den 5 maj 2020 för schackspel mot Stockholms seniorer fick även den
ställas in med anledning av coronaviruset. Inköpta tågbiljetter totalt 14 st har av SJ medgivits förlängd
giltighetstid till den 22 juni 2021.
Göteborg den 23 februari 2021
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