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Styrelsen 
Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret varit: 

 
Ted Gemzell, (Ordförande) Eric Thörn, (Vice ordförande) 

 
Martin Lokander, Christian Hammerman, Jakob Aperia, Robert Opku, Jonathan 
Berggren och Carl Cederstam (Ledamöter) 

  
Representant vid Stockholms Schackförbunds kongresser har varit Ted Gemzell och 

Eric Thörn med Martin Lokander som ersättare. 
 

Sällskapets representation i Riltonfondens styrelse, som enligt fondens bestämmelse 
valts för treårsperioden 2020-07-01 – 2023-06-30, är ordinarie Ted Gemzell, 
suppleant Stefan Lindh och ersättare Eric Thörn. 

 
Revisorer 

Ingemar Falk och Anders Åsberg. Revisorssuppleant Göran Adamsson. 
 
Valberedning 

Varlberedningen bestod av Christer Forsbom, Mats Wahlstedt och Anders Öhlund med 
Christer Forsbom som ordförande och sammankallande. 

 
Föreningsmöten 
Stadgeenligt hölls årsmöte den 19 maj 2020. 

 
Styrelsearbetet 

Styrelsearbetet har präglats av pandemin och hur Sällskapets verksamhet kunnat 
fortskrida under rådande bestämmelser. Styrelsen beslutade att efter den fantastiska 
framgången under hösten då Sällskapet bärgade mästartiteln för lag att ta fram en 

jubileumsskrift. Skriften distribueras under våren 2021. 
Styrelsen har under året haft digitala styrelsemöten under verksamhetsåret. Mötena 

behandlar Sällskaptes verksamhet: 
Senior- och juniorverksamhet, Lagspel, övriga tävlingar som Sällskapet arrangerar 
samt frågor som rör svenskt schack i allmänhet och Stockholmsschacket i synnerhet. 

De ordinarie aktiviteterna på Salongerna startades upp i enligt med gällande 
restriktioner under hösten 2020. Höstturneringen fick avbrytas på grund av 

pandemin. Sällskapets övriga arrangemang har ställts in under 2020: Stockholm 
Chess Challenge en stark internationell ungdomsturnering och Hasselbacken 
Chess Open som ingår i Sveriges Grand Prix-serie. 



Glädjande har Sällskapet blivit både Sverigemästare och Stockholmsmästare i lag 

under 2020. Två helt fantastiska prestationer. Sveriges äldsta schacklubb är nu även 
Sveriges bästa schackklubb för första gången i Sällskapets 155-åriga historia. 

 
 

 
Ungdomsverksamhet 2020 
 

Junioransvarig: Christian Hammerman 
Tränare: Lars Dock 

 
Tisdagar 16:00-17:30:  
Ordinarie juniorträning med ett 20-tal juniormedlemmar. 

 
 

Individuella tävlingar under 2020 
Klubbtävlingar - Säsong no: 154 
 

Resultat i Stockholms Schacksällskaps tävlingar år 2020. 
 

Uppstartsblixt 2020-01-14 
1. David Douhan 
2. Simon Marder 

3. Alexander Pettersson 
 

KM i snabbschack, 2020-02-04 
1. Joar Ölund 
2. Martin Lokander 

3. Simon Marder 
 

Fischerrandom 2020-02-25 

1.   Joar Ölund 

2.   Mohammad Devistimogouei 
3.   Lars Dock 
 

KM 2020 (avslutat efter 6 av 9 ronder på grund av pandemin). 
1. Eric Thörn 

2. Bo Kyhle 
3. Bengt Sjödin 

 

Snabbschack 2020-09-22 
1. Peter Lindblom 

2. Mikael Helin 
3. Rune Evertsson 

 

KM-blixt 2020-10-20 
1. Jung Min Seo 

2. Erik Blomqvist 
3. Eric Thörn 

 

Höstturneringen 2020 
 

Avbruten tills vidare på grund av pandemin. Ambitionen är att spela klart den våren 
2021 

        



 

Tävlingsverksamhet i lagspel 2020 
 

Allsvenskan 2019/20 
 

Sällskapets förstalag gjorde sin tredje raka säsong i Elitserien och slutade på 1:a plats 
(av totalt 10 lag), med 17 matchpoäng av 18 möjliga  
 

Andralaget spelade i div 1:2 och slutade på 1:a plats (8 lag) Laget förlorade sedan 
kvalspelet till Superettan, 3½-4½ mot Helsingborgs ASK 

 
Tredjelaget spelade i div 2:3 och slutade en 3:e plats (8 lag) 
 

Fjärdelaget spelade i div 2:3 och slutade på 6:e plats (8 lag) 
 

Femtelaget spelade i div 3:3 och slutade på 7:e plats (8 lag) 
 
 

Lag-DM 2019/20 
  

Sällskapets förstalag vann alla fem matcher och slutade på 1:a plats (6 lag) i Div Elit 
 
Andralaget slutade på en 2:a plats (6 lag) i div 1 

 
Tredjelaget slutade på en 4:e plats (6 lag) i div 2 

 
Fjärdelaget slutade på en 6:e plats (11 lag) i div 5 
  

 
 

Ekonomi 
 
Klubbens motto är att Sällskapet ska vara bra för alla sina medlemmar. 

Vi strävar efter att öka antalet medlemmar för att bli ett stort och starkt Schack-
sällskap. Inkomsterna från medlemsavgifterna går till största delen till de direkta 

kostnader vi har för avgifter till Sveriges Schackförbund, Stockholms Schackförbund 
och hyran för vår klubblokal i Stockholms Schacksalonger. 

 
En betydande del av vår ekonomi bygger på det årliga bidraget från Riltonfonden. 
Enligt donationsbestämmelserna ska bidraget användas till ungdomsverksamhet och 

klubblokal. Utan tillskott från Riltonfonden hade vi inte haft den ungdomsverksamhet 
som är långsiktig och väsentlig för Sällskapets framtid och dessutom haft väsentligt 

högre medlemsavgifter. 
 
Resultat- och balansräkning samt budget för 2020 redovisas i separat bilaga. 

 
 

 
Årsavgifter 
Medlemsavgiften har varit 1000 kr per år för ordinarie seniormedlemmar och 500 kr 

för juniorer. Juniorer som undervisas har betalat 1 200 kr per termin. 
 

Vi föreslår oförändrad avgift för kalenderår 2022. 
 
Detta att gäller såväl huvudmedlemmar som sekundärmedlemmar. 



 

 
Riltonfonden 

Av fondens årliga avkastning avsätts hälften av fondens kapital till att finansiera den 
årliga turneringen Rilton Cup, varefter Sveriges Schackförbund, Stockholms Schack-

förbund och Stockholms Schacksällskap får var sin sjättedel. Under 2020 blev vår 
sjättedel 159 464 kr + 100 000 kr med anledning av att Rilton Cup inte kunnat 
genomföras som planerat. 

 
Den ekonomiska redovisningen finns på hemsidan en vecka före stämman (senast 20 

april). 
 
 

IT/Hemsida 
Kommunikation är en viktig del i vår verksamhet. Vi använder Sällskapets hemsida 

www.schacksallskapet.se, nyhetsbrev via e-post och Sällskapets sida på Facebook för 
att delge information. 
 

 
Ordförandens slutord 

 
Det är ett hedervärt uppdrag att vara ordförande för Sveriges äldsta schackklubb och 
under år 2020 även Sveriges bästa! Efter en fantastiskt framgångsrik säsong 2019/20 

som besvärades av pandemin och lyckligtvis kunde slutföras med 7 månaders 
fördröjning i Växjö i en rafflande slutomgång där Sällskapet ställdes mot de tre lag 

som förutom Sällkapet hade chansen på titeln: Lunds ASK, SK Rockaden och Växjö 
SK. Läs allt om dramatiken i Sällskapet jubileumsskrift 2020. 
 

Efter drygt två intensiva år som ordförande för Sveriges schackförbund valde jag att 
lämna över posten till nya krafter inom Svenskt Schack.  

 
Sällskapets målsättning är långsiktig överlevnad. Vår traditionella inriktning att vara 
ett Sällskap stämmer med vår policy att vi ska vara bra för alla medlemmar. Alla som 

tycker om schack är lika mycket välkomna. Vår spellokal i Schacksalongerna på 
Ringvägen 9 C, som vi hyr av Stockholms Schackförbund, passar oss bra.  

 
 

Enligt ett styrelse- och årsmötesbeslut kan fri medlemsavgift beviljas alla medlemmar 
som har ett ELO-tal på minst 2250 samt dessutom är aktiva spelare på våra 
klubbkvällar och/eller i våra lagmatcher. 

Centralt är att vi har välarrangerade tävlingar. För att delta i lagtävlingar behöver vi 
förutom spelare även lagledare. Lagledaren har bestämda uppgifter för laget, men 

enligt vårt sätt att se det ska denne inte behöva övertala spelare att delta i laget. 
 
Klubben är nu över 155 år gammal och faktiskt världens tredje äldsta klubb! Vi har 

stolta traditioner men försöker även anpassa oss till tidens förändringar.  
 

Ungdomsverksamheten är en förutsättning för vår överlevnad som aktiv klubb liksom 
att vi har våra lag i de högsta divisionerna som på så sätt även lockar till sig 
spelstarka juniorer och seniorer. Under 2020 har styrelsen fortsatt denna satsning på 

fler juniorer och starkare lag, vilket även resulterat i stora framgångar både 
antalsmässigt, verksamhetsmässigt men också resultatmässigt. 

 
2020 har varit ett utmanande och händelserikt år för Stockholms Schacksällskap. 
Sällskapet blev både Sverige- och Stockholmsmästare säsongen 19/20. 



Vi har förmånen av att kunna erbjuda en bra spelplats för våra medlemmar och vi har 

en väldigt engagerad och spelglad samling medlemmar vilket borgar för att vi 
kommer fortsätta göra avtryck i schack-Sverige. Styrelsen arbetar givetvis ideellt och 

försöker skapa så mycket schackvärde som det är möjligt för föreningens resurser.  
 

Vi erbjuder ett väldigt omfattande spelprogram på våra klubbkvällar och vi har ett 
stort antal lag som man har möjlighet att få vara med i. 
 

Utöver detta satsar Sällskapet på schackets utveckling utanför föreningens väggar 
genom att arrangera bland annat Stockholms Chess Challenge för unga spelare och 

GP-tävlingen Hasselbacken Chess Open för både bredd och elitspelaren. 
 

Nu ser jag fram emot att få spela schack på salongerna och representera Sällskapet i 

kommande lagmatcher!/ Ordförande Ted Gemzell  
Stockholm den 6 april 2021  

 
Sällskapets styrelse 
 

 
 

 
 
 
……………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………… 

Ted Gemzell   Eric Thörn 
 

 
 
………………………………………………………………………....  …………………………………………………………………………….. 
Martin Lokander   Jakob Aperia 

 
 

 
………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………….. 
Christian Hammerman   Robert Opku 

 
 
 

……………………………………………………..   …………………………………………………………. 
Carl Cederstam   Jonatham Berggren 


