SUNDSVALLS SCHACKSÄLLSKAP

Verksamhetsberättelse avseende säsongen 2016/2017
Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för den gångna säsongen:
Medlemmar
Antalet betalande medlemmar för säsongen 2016/2017, var 13 st – seniorer och 1 juniorer (upp till
20 år).
Tävlingsresultat
Långparti-KM: 1-2. Thomas Johnsson och Anders Kling 3. Nils Åke Malmdin. Snabb-KM: 1.
Anders Kling 2. Napoleon Rivas 3. Thomas Johnsson. Blixt-KM: 1-2. Anders Kling och Thomas
Johnsson 3. Kenneth Fahlberg.
Allsvenskan
Sundsvalls SS hade denna säsong liksom ett antal föregående år deltagit i en allians med Fagerviks
SK i allsvenskan, där spelade vi i division II, grupp I. Laget kunde räkna in sex matchpoäng och
blev därmed fyra i tabellen vilket innebär att vi fortsätter att spela i samma serie nästkommande
säsong.
Ekonomin
Årets resultat ekonomiskt blev + 2207 kr (2017-07-31), vilket innebär att klubbens tillgångar
ökande till 12 284 kr. Således har vi ett relativt stabilt läge ekonomiskt.
Två svenska mästare i klubben!
Adrian Söderström som spelar för Fagervik, men är även medlem i Sundsvalls SS, imponerade stort
genom att segra i samtliga partier (12) i knatte-SM i Stockholm och vann med två poäng före
närmaste spelare och tog hem SM-titeln. Adrian spelade även blixt-SM och knep 3,5 poäng av 11
möjliga (122 plats). Nils Åke Malmdin blev 13:e man delad mellan 6-15 plats i Senior-VM i
Marienbad, Tjeckien under november 2016. I April 2017 Spelade Malmdin på tredje bord och var
bland de bästa poängplockarna i laget. Sverige placerade sig på en tredje plats efter Ryssland och
Frankrike på Senior-lag-VM på Kreta. Det var det bästa som ett svenskt lag gjort sedan OS i 1935! I
SM för 65+ vann Nils Åke med 8 av 9 poäng, en poäng före tvåan. Jonas Wålinder spelade i veteran
allmän i SM och kom på en 13:e plats med 4 poäng. I blixt-SM tog Jonas 5 av 11 poäng (69 plats).
Anders Kling, Bo Sundström Bo Glas och Kenneth Fahlberg deltog alla i Weekend turneringen i
samband med SM. Anders tog 1,5/5 (10 plats), Bo S 3/5 (5 plats), Bo G 2/5 (11 plats) och Kenneth
tog 2/5. Alla fyra spelade i olika grupper.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under säsongen bestått av Jonas Wålinder som ordförande, Mikael Skoglund,
sekreterare, Eric Carlsson kassör, Tomas Johnsson, Anders Kling, Kenneth Fahlberg och Jan Eric
Nordin som övriga ledamöter.
Revisorer
Revisorer under säsongen har varit Carl Olof Stål.
Valberedning
Under säsongen har Nils Åke Malmdin ensam varit i valberedning.
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