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Föreningen följer verksamhet från sista mars till april 
nästa år.

Styrelsen: Ordförande Dan Hallesten
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     Ungdomsansvarig Katarina Ledin
           Sidansvarig Matti Svenn

  Ledamöter Lennart Olsson och Ingvar Andreasson

Verksamheten

Under det gångna året har föreningen haft tre lag i det 
allsvenska lagsystemet samt ett i distriktsserien. 

Lag ett spelade i den näst högsta serien, Superettan. Laget 
var inblandat i striden om att bli uppflyttat till 
Elitserien. Det går att säga att laget kämpade ända in på 
mållinjen. I sista omgången fodrades det ett oavgjort 
resultat som inte infann sig och det innebär fortsatt spel i
samma serie. Laget blev trea. Föreningens mest tongivande 
spelare var: Lars Madebrink med 6,5 poäng av 7 och  Tom 
Borvander 6,5 (9). I laget har även Ingvar Andreasson, Gösta
Svenn, Anton Åberg, Bengt Svensson, Amir Mohammadi, Jesper 
Hamark och Matti Svenn ingått.

Lag två hörde hemma i Division ett, Västra. Laget var 
inblandat i nedflyttningsstriden. Även här avgjordes 
kontraktet i slutomgången, denna gång till lagets fördel. 
Det blev en sjätteplats. Bland spelarna som deltog kan 
nämnas Ulf Nyberg, Matti Svenn, Johan Andersson, Leif 
Svensson och Uno Axelsson m.fl.

Lag tre hörde hemma Division tre, grupp sju. Slutade i 
mitten av tabellen. De mest tongivande var Kristian 
Aaltonen, Kent Jägerflod, Bertil Westergren, Georgios 
Lappas, Bryn Roughsedge m.fl.

Lag fyra spelade i distriktserien division fem. Även om 
laget inte vann sin serie, innebär resultatet en 
uppflyttning till fyran. Laget blev tvåa. Tongivande spelare
var Mils Ledin, Max Lifmark, Kasper Lifmark, Frode Bergstedt
m fl. Laget har i huvudsak bestått av klubbens juniorer.

Klubbens medlemmar har deltagit i en mängd individuella 
tävlingar, allt från SM till Delta Lift Open, Malta 



Open etc. Vid den mycket starka tävlingen på Malta samlade 
samla Ingvar Andreasson sju poäng och blev fyra. Bengt 
Svensson och Lars Madebrink fick fem poäng var i Lidköping 
Open. Bland flitiga deltagare vid tävlingar runt om i 
Sverige har märkts deltagande av bl. a. Ola Westerlund, Hans
Svedberg och Georgios Lappas.

Juniorernas tävlingar är bland andra i Knatterallyt som är 
en värdemätare på spelstyrkan. Nils Ledin blev fyra i 
Örgrytes tävling i den högsta gruppen och fick för första 
gången ta emot ett litet penningpris. Annars den bästa 
prestationen under knatterallyt var att Cornelia Lifmark 
blev samanlagt fyra bland 2007 födda och senare.

Vid tävlingen Manhemsknatten deltog åtta spelare SK 
Kamraterna. Bäst prestation svarade Kehi Batif för, han fick
ihop fem poäng av sju möjliga. För det fick han pris som 
bästa förstagångsspelare i sin klass.

Klubbmästerskapet spelades på ett nytt sätt, ca var tredje 
lördag på Pärlan. Tävlingen fick ett ganska bra gensvar, 
öppen även för andra än kamratspelare. Startfältet bestod av
22 spelare som spelade i två grupper. Den högsta gruppen 
bestod av åtta spelare och vanns av Gösta Svenn. B-gruppen 
vanns av Georgios Lappas. Synpunkter som förts fram om 
tävlingsformen var i huvudsak positiva, med kanske ändå att 
tävlingen drog ut på tiden.

Även juniorerna, eller rättare sagt lägre rankade spelare, 
hade ett eget mästerskap i snabbschack som vanns av Nils 
Ledin.

Klubblokalen Pärlan disponeras under spelsäsongen på 
lördagarna. Några gånger används lokalen till annat och då 
kan vi inte vara där. Klubbmästerskapet och spel av 
restpartier tog en stor del av användningen. Gemensamt 
tittande på livesändningar var annan aktivitet som ordnades,
bland annat under VM-matchen och någon av förstalagets 
bortamatcher. Det är dock många faktorer som måste samverka 
för att det skall vara möjligt, framförallt tidpunkten och 
att klubbmästerskapet inte spelas just den lördagen. Under 
det gångna året har lokalen också använts till träffar med 
juniorer.

Föreningen har också andra lokaler. Hemmamatcherna spelas på
Fräntorps Folkets hus och juniorträningen sker också på 
Kåken. En av förstalagets matcher spelades också där.

Ungdomsverksamhet i föreningen sker i skilda former och på 
många olika ställen i stan. Juniorträningen i på Pärlan 
onsdagar och brukar samla fem sex deltagare. På Kåken brukar



det komma ett tiotal ungdomar och det sker på torsdagarna. 
Det är Hans Svedberg och Ola Westerlund som svarar för 
ledarskapet.

Utöver detta sker en ungdomsverksamhet i samarbete med 
stadsdelarna i norr och öster, Hjällbo bibliotek, Angereds 
bibliotek, Bergsjön bibliotek, Kortedala bibliotek samt 
Gamlestadsskolan.

På Hjällbo bibliotek brukar det komma från två till tio 
deltagare. I Angered brukar det komma fyra till sju 
ungdomar. Under höst-, vår- och påskloven är det 
schacktävlingar som gäller på dessa ställen. Då är 
tillslutningen betydligt större. I Hjällbo är nu tävlingen 
begränsad till sexton deltagare och senast i Angered var det
nitton spelare som gjorde upp. Skillnaden mot träningen är 
att man då kan vinna biobiljetter. Några lottas även ut. 
Spelstyrkan bland deltagarna varierar kraftigt i dessa 
tävlingar, men några av spelarna har kunnat hävda sig på 
knatterallyt. Det är Zdenko Naglic som leder detta.

På liknande sätt är det i Bergsjön och Kortedala. I 
Gamlestadsskolan brukar det komma något fler då den sker 
under elevernas håltimmar. Dan Hallesten svarar för 
verksamjeten.

Dan Hallesten har haft schackträning för kurdiska ungdomar i
Hjällbo i Batifaföreningens lokaler. Ett dussintal deltagare
brukade komma.

Medlemmar

Antalet medlemmar i föreningen som är upptagna i Sveriges 
Schackförbunds register är 129 st. Av dessa är 42 spelande, 
därutöver är fem stödmedlemmar. På listan av 42 spelare är 
21 veteraner (över 60 år) samt tio ungdomar. Övriga 
medlemmar kommer från verksamheten i norra och nordöstra 
stadsdelar. Ett tiotal av dessa har deltagit i någon av 
Schackrallyts tävlingar.

Övrig verksamhet

Under det gångna året har webbsidan bytt skepnad och hotell.
Sidan sköts av Matti Svenn. Den är om inte annat så 
Göteborgs främsta.

Jesper Hamark, Matti och Gösta Svenn har från tid till annan
hjälpt Lars Gran med kommentarer på hans bloggsida Inte bara
schack.



Ola Westerlund, med flera har tryckt upp Kamrattröjor. De 
finns fortfarande att köpa.

Dan Hallesten och Zdenko Naglic har under året genomfört ett
tiotal skolpresentationer om schack och om spel i 
Schackfyran i de norra och nordöstra stadsdelarna.

Klubbens medlem Leif Svensson har vid 75 års ålder debuterat
som författare med schackromanen Nanda.

Många av klubbens medlemmar deltar i Göteborgs 
Schackveteraners verksamhet.

Klubbens trotjänare, Ingemar Gummesson har i en ålder av 75 
år, gått ur tiden.

En av klubbens många trogna medlemmar, Rune Torstensson, har
passat på att fylla 75 år.

Medlemmen och ungdomsansvarige ledaren i styrelsen, Katarina
Ledin, fyllde 50 år.

Göteborg juli 2016
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