Nyheter
2017-11-19

Årets andra GP-tävling, Aros-träffen.

I går genomfördes andra deltävlingen i juniorernas GP-serier. Det var Arosträffen i
Västerås som är en deltävling både i Örebro GP och Mälardalens GP. 27 av länets
ungdomar deltog i tävlingen och med många mycket fina resultat.
I lågstadieklassen deltog totalt 16 spelare varav 4 från länet. Fridolf Ilbratt, ESS,
Melker Mangnäs, ÖSS, och Adam Elofsson, ESS, tog alla 15 poäng och slutade 6:a,
7:a respektive 8:a i tävlingen. Oliver Borelius, ÖSS, gjorde tävlingsdebut och spelade
till sig fina 10 poäng och slutade på en 15:e plats. Både i ÖGP och MGP tog Vidar
Zeidlitz, VSK, ledningen medan Melker Mangnäs, ÖSS, gick upp på en andra plats.
Som vanligt så var mellanstadiet den stora klassen, denna gång med 36 deltagare
varav 15 st från Örebro Län. Det blev stenhårt i toppen med 4 spelare som alla
slutade på 18 poäng. Två av dessa kom från ÖSS, Erik Norén och Sofi Viklund. Efter
särskiljning så slutade de 3:a respektive 4:a. Mycket fina insatser av båda två.
Josefine Sörman och Matti Källman, båda ESS, slutade 14:e respektive 15:e. I
Örebro GP tog Robin Agelin, Snabba löparen, ledningen. Bästa länsbo är Sofi
Viklund på en delad 4:e plats. Sofi är även bästa länsbo i MGP, men där med en 3:e
plats. Robin Agelin leder.
Högstadie- och Gymnasieklassen drog 15 startande, varav 8 st från Örebro Län. Här
blev det stora framgångar då Viktor Wernholm, Hallsberg, vann före Alexander
Lindén, ÖSS. Varken Viktor eller Alexander var dock med i första deltävlingen i GPserierna. I gymnasiet leds nu ÖGP av Jakob Johansson, Eskilstuna, och bästa
länsbo är Erik Olsson, ESS, på en 3:e plats. I MGP slås Gymnasieklass och
Högstadieklass ihop till en klass och här leder Albin Östling, Eskilstuna. Bästa länsbo
är Adrian Bring, ESS, på en 3:e plats. Även i Örebro GP leder Albin Östling och även
här är Adrian Bring bäst från länet med en andra plats.
2017-11-19

ÖM rond 4 och 5.

De senaste två tisdagarna har rond 4 och 5 genomförts i årets Örebromästerskap.
Krister Jönsson, ÖSS, håller ledningen på 3.5 poäng, nu dock på lika många poäng
som Jan-Olov Lind, ESS. Krister har dock ett mindre parti spelat än J-O. De skuggas
av ett koppel på 6 spelare som alla har 3.0 poäng. Tyvärr har det varit lite strul med
livesändningen de senaste gångerna, varför partisamlingen ännu inte är komplett.
Förhoppningsvis är detta löst tills uppskjutna partier spelas tisdag 21/1. Näst sista
ronden spelas sedan den 28/11. Partier från turneringen finns tillgängliga till vänster
och resultat och lottning finns här.
2017-11-19

Resultat Ervalla Höstturnering.

Ervallas mycket trevliga höstturnering har nu avslutats. Årets segrare heter William
Forsberg, ESS. William vann före klubbkompisarna Tord Björnvall och Rolf

Göransson. Bästa junior/kadett blev Adrian Bring, ESS, på en 8:e plats. Hela
resultatlistan finns här och till vänster.
2017-10-31

ÖM uppskjutna partier.

Under kvällen spelades två uppskjutna partier i årets ÖM. Det ena partiet var Tess
Lindén som spelade vit mot Mats Bengtsson. Partiet slutade remi efter att Tess
lyckades hitta en pattfälla i slutet, i en ställning som annars var förlorad. I det andra
partiet besegrade Jan Andersson Ravi Teja. Rond 4 spelas den 7:e november.
Partier från turneringen finns tillgängliga till vänster och resultat och lottning finns här.
2017-10-30

Ervalla Höstturnering.

Ervallas årliga höstturnering startades ikväll. För er som missade kvällens spel kan vi
rekommendera att delta de kommande två måndagarna. Inbjudan finns till vänster.
2017-10-24

ÖM rond 3.

Kvällens topparti i ÖM mellan Krister Jönsson och Love Ivraeus slutade med remi.
Därmed har alla deltagarna förlorat poäng i årets tävling. Nder kvällen möttes även
turneringens två högst rankade spelare, Curt Gruvaeus, ÖSS, och Jan-Olov Lind,
ESS. Även detta parti slutade remi. Tävlingen toppas nu av en trio bestående av
Krister Jönsson, Love Ivraeus och Magnus Jonsson, alla ÖSS, med 2,5 poäng. De
skuggas av ytterligare en trio, Curt Gruvaeus, Patrik Larsson och Tord Björnvall.
Nästa vecka spelas uppskjutna partier och rond 4 spelas den 7:e november. Partier
från turneringen finns tillgängliga till vänster och resultat och lottning finns här.
2017-10-23

Seriepremiär.

I går startades årets serie spel. Länet har i års 5 lag igång, 2 lag från Örebro SS och
3 lag från Ervalla SS. I division 1 Östra tog Örebro SS emot SS 4 Springare. Örebro
släppte endast 3 remier och vann en komfortabel seger med 6½-1½. Ervalla SS och
Ervalla SS 2 fick spela derby direkt i första ronden i division 2 grupp 4. Förstalaget
höll för favorittrycket och vann med 7-1. I division 3 grupp 5 håller både Örebro SS 2
och Ervalla SS 3 till. ÖSS 2 spelade på bortaplan mot Skärblacka och lyckades
endast skrapa ihop 7 spelare till matchen. Nu gick det ändå vägen och laget vann
med 5½-2½, Tuffare var det för ESS 3 som förlorade på bortaplan mot SS Allians,
Skänninge 2 med 0-8.
2017-10-21

Hallsbergs GP.

Idag spelades säsongens första GP-tävling för våra juniorer. Det var Hallsbergs GP
som, förutom Örebro Läns GP, även ingår i Mälardalens GP-serie. Tävlingen lockade
därför 46 startande. Lågstadieklassen vanns av Vide Löfgren från Schack 08
Norrköping. Bäste länsbo blev Melker Mangnäs, ÖSS, på en 3:e plats. Klassen hade
9 startande vara av 5 från länets klubbar (4 från ÖSS och 1 från ESS).

Som vanligt var mellanstadieklassen den största, denna gång med 25 startande,
varav 14 från länets klubbar (8 från ÖSS och 6 från ESS). Christopher Jernberg,
Västerås SK, segrade. Bäste länsbo blev Sofi Viklund på en 7:e plats.
Av de 12 startande i den sammanslagna högstadie-gymnasieklassen var 7 st
länsspelare (1 från ÖSS och 6 från ESS). Totalsegrare och segrare i högstadiet blev
Albin Östling, Eskilstuna SK. Jakob Johansson, Eskilstuna SK, blev segrare i
Gymnasieklassen.Adrian Bring, ESS, blev bästa länsbo i högstadiet och Erik Olsson,
ESS, i gymnasiet.
Partier från tävlingen finns tillgängliga till vänster och resultat finns här.
2017-10-19

Intressant start på ÖM 2017.

När andra ronden i årets ÖM spelades i tisdags var det dags för ytterligare en
överraskning. Denna gång var den en av turneringens storfavoriter, Jan-Olov Lind,
Ervalla SS, som förlorade mot Love Ivraeus, ÖSS. Då den andra storfavoriten, Curt
Gruvaeus, ÖSS, fick remi i första ronden, är det alltså ingen av favoriterna som har
full poäng efter 2 omgångar. Det är bara Krister Jönsson och Love Ivraeus, båda
ÖSS, som har tagit 2 poäng. Partier från turneringen finns tillgängliga till vänster och
resultat och lottning finns här.
2017-10-11

Starkt startfält i årets Örebromästerskap.

I tisdags inleddes årets Örebromästerskap. Tävlingen har i år ett 16 man mycket
starkt startfält, med 7 spelare med över 1950 i ELO. Första ronden bjöd på en del
poäng till underrankade spelare. Magnus Rosenholm, ÖSS, lyckades besegra Tord
Björnvall, Hallsberg SS, med en snygg finess på slutet av partiet. Rolf Göransson,
ESS, höll remi mot den mångfaldige Örebromästaren Curt Gruvaeus, ÖSS, och
Anders Lindén, ÖSS, spelade remi mot klubbkompisen Magnus Jonsson. I övrigt gick
parterna de högre rankade spelarnas väg. Tess Lindén och Mats Bengtssons parti
blev uppskjutet. Partier från första ronden finns tillgängliga till vänster och resultat
och lottning finns här.
2017-10-11

25 länsbor i Skol-SM.

25 av länets ungdomar befann sig i helgen i Katrineholm för årets Skol-SM. De flesta
av våra ungdomar hamnar ungefär mitt i sina startfält. Bästa resultat från länet gjorde
Sofi Viklund, ÖSS, som tog 5p av 8 i klass E och slutade därmed på en 21:a plats.
Sofi var därmed även klart bästa tjej i klassen. Lukas Larsson, ÖSS, gjorde också en
mycket fin insats i klass F, där han slutade på en 19:e plats med 6,5p av 11. Joel
Fredlund, ÖSS, och Matti Källman, ESS, tog 6p i samma klass. Övriga resultat finns
på Skol-SM:s hemsida.
2017-10-07

Krister Jönsson vann Snabbschacks-ÖM.

Ett 14 man mycket starkt startfält kom till start i årets Snabbschacks-ÖM. Det blev
även hårt i slutstriden där Krister Jönsson, ÖSS, drog det längsta strået en
kvalitetspoäng före Rolf Göransson, ESS. Krister släppte endast 2 remier, medan
Rolf förlorade mot Krister men vann alla sina andra partier. Bästa junior blev
Alexander Lindén på en 11:e plats och bästa tjej Sofi Viklund på en 12:e plats. Alla
resultat finns under tävlingsfliken och de flesta av partierna går att spela igenom
under partifliken.
2017-07-25

Lukas Larsson segrade i riksfinalen i schackfyranmästaren.

För en dryg vecka sedan avslutades årets SM i Stockholm. Första klassen som
avgjordes var riksfinalen i Schackfyranmästaren. Denna vanns av Lukas Larsson,
Örebro SS, i stor stil. Lukas vann samtliga sina partier. Ett stort GRATTIS till Lukas!!
I övrigt var det länets ungdomar som stod för de fina resultaten. Alexander Lindén,
Örebro SS, delade segern i sin Weekendgrupp. Viktor Wernholm, Hallsberg SS, vann
sin grupp i klass 3 och Daniel Skoog, Örebro SS, vann sin klass I grupp.
2017-07-25

Schackfyranmästaren Örebro

Den 13:e maj genomfördes Schackfyranmästaren Örebro. Tävlingen vanns av Filip
Almer-Pernerdahl före Lukas Larsson, båda Örebro SS.
2017-07-25

Dyltaexpressen – final i Örebro GP

7:e maj avslutades Örebro GP traditionsenligt med Dyltaexpressen. I
gymnasieklassen stod kampen om GP-segern mellan Viktor Wernholm, Hallsberg
SS, och Alexander Lindén, Örebro SS. I år lyckades Viktor ta revansch och vann
både tävlingen och GP-serien, före Alexander. På 3:e plats, i både tävlingen och GPserien, kom Timmy Sandell, Ervalla SS.
Lukas Lundblad, Örebro SS, var redan innan tävlingen klar segrare i GP-seriens
högstadieklass. Lukas stannade dock inte av utan vann även denna tävling, före
Elwis Ärlegård, Ervalla SS, och Herman Ängsved, Örebro SS. Herman blev därmed
2:a i GP-serien där Emilia Sörman, Ervalla SS, tog 3:e platsen.
För första gången i GP-seriens långa historia, fick vi äntligen en tjej som slutsegrare.
Mellanstadieklassen vanns av Tess Lindén, Örebro SS, dessutom före en annan tjej,
klubbkompisen Sofi Viklund. I tävlingen var det dock Sofi som vann före Tess. 3:a,
både i tävlingen och GP-serien, blev Joel Fredlund, Örebro SS.
Lågstadietävlingen vanns av Fridolf Ilbratt, Ervalla SS, före Melker Mangnäs, Örebro
SS, och Lukas Vartiainen, Ervalla SS. Lukas säkrade därmed segern i GP-serien,
före klubbkompisarna Adam Elofsson och Måns Johansson.
2017-07-25

Vårdraget – Final i MGP

Sista deltävlingen i Mälardalens GP-serie var Vårdraget i Västerås som spelades den
29:e April. 18 stycken av länets ungdomar tog sig till start. I Lågstadieklassen
lyckades Melker Mangnäs, Örebro SS, bäst med en 6:e plats i det 16 man starka
startfältet. Melkers klubbkompisar, Sofi Viklund och Joel Fredlund, lyckades bäst i
mellanstadieklassen med en 8:e respektive 9:e plats bland 24 startande.
Högstadieklassen och Gymnasieklassen slogs samman. Här lyckades Joakim Lantz,
Ervalla SS, placera sig på en 4:e plats, precis före klubbkompisen Emilia Sörman.
Mycket starka insatser av dessa två.
Då tävlingen även var sista deltävlingen i MGP, så genomfördes även prisutdelning
för totala serien. Från länet var det Alexander Lindén, Örebro SS, som haft den bästa
säsongen. Alexander stod som slutsegrare i gymnasieklassen. Timmy Sandell,
Ervalla SS, slutade 3:a och Viktor Wernholm, Hallsberg SS, 4:a.
I högstadieklassen delade Herman Ängsved och Lukas Lundblad, båda Örebro SS,
på 3:e platsen i totalen. Klart bästa tjej i högstadieklassen var Emilia Sörman, Ervalla
SS, på en mycket fin 6:e plats.
Även i mellanstadieklassen kom bästa tjej från länet. Tess Lindén, Örebro SS, knep
en 4:e plats i sammandraget. Näst bästa tjej blev klubbkompisen Sofi Viklund som
tog 7:e platsen. Ytterligare en ÖSS:are tog sig in på topp 10, nämligen Joel Fredlund
på en 10:e plats.
I Lågstadieklassen tog Adam Elofsson, Ervalla SS, en bronsplats. Lukas Vartiainen,
Ervalla SS, och Melker Mangnäs, Örebro SS, slutade 5:a respektive 7:a.
2017-07-25

Skollag-DM

Den 22:a April genomfördes årets skollag-DM. Segrande skolor blev Ervalla Skola
(Lågstadiet), Adolfsbergsskolan (Mellanstadiet) och Lillån Skola (Högstadiet).
2017-04-15

Brickebacken skördade stora framgångar i årets Schackfyran

Ett stort grattis till Brickebackens skola som inte nöjde sig med att klass 4 B vann
årets schackfyran utan dessutom hade klass 4 A på en delad 2:a plats i tävlingen.
Örebro Waldorfskola, klass 4, var den skola som delade andraplatsen med
Brickebacken. Samtliga dessa klasser är nu kvalificerade till schackfyrans riksfinal i
Västerås den 3:e juni. Kvalificerade till riksfinalen är dessutom Alsalamskolan,
Almbyskola klass 4 C och Fyren Ekalmen. Vi önskar alla dessa klasser lycka till i
riksfinalen.
2017-04-15

Handikapp-ÖM i snabbschack

Under två tisdagskvällar har handikapp-ÖM i snabbschack avgjorts. Årets segrare
heter Magnus Jonsson, ÖSS, som tog hem 5,5 av de möjliga 7 poängen. Han följdes
av Magnus Rosenholm, ÖSS, på 4,5p och Tord Björnvall, Hallsberg SS, med 4

poäng. Bästa junior/minor/tjej blev Tess Lindén, ÖSS, på en imponerande 5:e plats i
det 15 man starka startfältet.
2017-03-26

Funktionärer efterlyses

Den 2:a April genomförs årets schackfyran och schack56an. Vi är i behov av många
funktionärer vid detta tillfälle. Alla ni som har möjlighet att hjälpa till, kontakta
anders.s.linden@gmail.com.
2017-03-26

Curt blev blixtmästare

Då Örebromästerskapen i blixt genomfördes i tisdags så knep Curt Gruvaeus, ÖSS,
10 p av 11 möjliga och vann därmed titeln Örebromästare i blixt. 2:a blev
klubbkompisen Magnus Jonsson och 3:a förra årets mästare, Jan-Olof Lind, ESS.
2017-03-26

Serien avslutad

Förutom att Örebro SS 1 vann sin match i seriens sista rond och därmed slutade 2:a i
div 1 Östra, så blev det inga stora framgångar heller i sista ronden. Örebro SS 2 åkte
på en förlust med 1-7 mot Schack 08 Norrköping 2, och slutade därmed näst sist i
serien och förpassas till div 3. Ervalla SS 1 förlorade mot Kristallen SK och slutade
sist och åker ner i div 2. Ervalla SS 3 toppade upp laget, men det räckte ändå inte till
utan slutade med förlust. Däremot lyckades Örebro SS 3 avsluta med oavgjort på
bortaplan mot Västerås SK.
2017-03-26

Skollag-DM

Årets Skollag-DM genomfördes Lördagen den 18:e mars. Hela 15 skollag kom till
start, vilket slog förra årets rekord på 14 lag. Detta trots att årets schackfyran ännu
inte är genomförd, vilket annars brukar vara en bra rekryteringsgrund till till SkollagDM. Mest spännande var mellanstadieklassen, med hela 11 startande lag.
Adolfsbergsskolan visade sig vara starkast och vann klassen. På andra plats blev det
otroligt jämnt. 5 lag hamnade på samma partipoäng. 2 av dessa hade dessutom
samma partipoäng och avgörande fick fällas med hjälp av resultat på första bord.
Därmed blev Ervallaskolans lag 2 det lag som knep silvermedaljen och därmed
kvalificerade sig till spel i Skollag-SM tillsammans med Adolfsbergsskolan.
Högstadieklassen vanns av Lillåns Skola och lågstadieklassen av Ervalla Skola.
2017-03-17

Krister vann vårturneringen

Sista ronden i vårturnering innehöll inga överraskningar. Krister Jönsson, ÖSS, vann
sitt parti mot klubbkompisen Mattias Holm och vann därmed hela turneringen.
Magnus Jonsson, ÖSS, och Tord Björnvall, ESS, vann även de sina partier och
slutade därmed 2:a respektive 3:a. Bästa junior blev Herman Ängsved, ÖSS, på en
delad 7:e plats. Bästa tjej delas av Sofi Viklund och Tess Lindén, båda ÖSS, på en
delad 22:a plats.
2017-03-12

Örebro GP

Totalt 57 juniorer spelade idag Örebros GP. Tävlingen var den 5:e deltävlingen både
i Örebros och Mälardalens GP-serie.
Gymnasieklassen vanns av Viktor Wernholm, Hallsberg. Viktor släppte endast 2
remier på de 7 ronderna. I och med segern så övertog Viktor även ledningen i
Örebros GP-serie. Han leder där med 2 poäng före Alexander Lindén, ÖSS. Även
förra året var kampen mellan de 2 stentuff, då avgick Alexander med segern, så
Viktor är säkert revanschsugen. I Mälardalens GP-serie håller dock Alexander en
stabil ledning.
Högstadieklassen vanns av Jacob Laine, VSK. Bäste länsbo blev Herman Ängsved,
ÖSS, på en 3:e plats. Lukas Lundblad, ÖSS, gjorde inte sin placeringsmässigt bästa
tävling, men hans 6:e plats i högstadieklassen räckte till att han skulle säkra segern i
Örebros GP-serie. I Mälardalens GP-serie håller Benjamin Emmoth, VSK, en stabil
ledning före Herman Ängsved, ÖSS, på andra.
Den stora mellanstadieklassen vanns denna gång av Melvin Vu, Snabba Löparen.
Christopher Jernberg, VSK, hade lika många poäng men sämre kvalitetspoäng.
Bäste länsbo blev Joel Fredlund, ÖSS, på en 5:e plats. I Örebros GP-serie håller
Tess Lindén, ÖSS, ledningen. Klassen är dock jämn och det är 4 spelare som har
chansen att vinna. Förutom Tess är det Joel Fredlund, Christopher Jernberg och
Melvin Vu. Tess håller även ledningen i Mälardalens GP-serie men här blir det svårt
att hålla undan då flera av de jagande har en tävling mindre spelad och Tess redan
har poäng från de maximalt 5 deltävlingar som får räknas.
I lågstadieklassen var Thomas Zhan, VSK, överlägsen och vann samtliga 7 partier.
Bästa länsbo var Melker Mangnäs, ÖSS, på en 4:e plats. Kampen om segern i
Örebros GP-serie står dock mellan Adam Elofsson och Lukas Vartiainen, både ESS.
Adam drog ifrån med ett par poäng idag då Lukas inte var med. Adam håller också
en 2:a plats i Mälardalens GP-serie. Det går dock inte att komma ikapp ledaren Ange
Zeidlitz.
2017-03-08

Vårturneringen närmar sig final

Näst sista ronden i Örebro SS:s vårturnering spelades i tisdags kväll. Krister
Jönsson, ÖSS, fortsatte sitt segertåg genom att besegra Jan Andersson, ESS. Han
skuggas av Magnus Jonsson, ÖSS, och Tord Björnvall, ESS, som besegrade Kahtan
Mohammad respektive Karsten Boketta. Sista ronden i tävlingen spelas nu på tisdag.
2017-03-08

Usel seriehelg

Helgens seriespel blev ett riktigt bottennapp för länets lag. Alla lag, utom Ervalla SS
3, åkte på förluster i sina matcher. För ÖSS 1 innebär det nu att det i praktiken inte
går att vinna div 1 östra. Man ligger dock kvar på 2:a plats men har en tuff match
kvar. För Ervalla SS 1 innebar förlusten att man nu inte kan lämna sista platsen i
serien.

I div 2 grupp 4, innebar förlusten att chansen att rädda kontraktet till nästa år, nu är
så gott som borta.
I div 3 grupp 4, innebar Ervalla SS 2:s förlust att chansen att vinna serien försvann.
Helgens undantag var annars Ervalla SS 3 som spelade oavgjort, 4-4 i sin match.
Detta var lagets första matchpoäng.
I Västmanlands distriktserie var det uppehåll, så Örebro SS 3 hade ingen match i
helgen.
2017-02-28

Krister drygar ut ledningen i vårturneringen

8 partier spelades under kvällen i Örebro SS:s vårturnering. Krister Jönsson, ÖSS,
drygade ut sin ledning i tävlingen till 2 poäng genom att besegra Love Ivraeus, ÖSS.
Andraplatsen övertogs av Magnus Jonsson, ÖSS, som besegrade den förra 2:an
Tord Björnvall, ESS.
2017-02-19

Inbjudan till årets Kongress

Den 26:e mars kl 1500 är det dags för årets kongress. Kongressen kommer i år att
hållas på Örebro Universitet i Teknikhuset. Alla medlemmar i länet är välkomna. Bra
om ni anmäler er enligt inbjudan, så att vi kan säkerställa att smörgåstårtan räcker till
alla.
2017-02-14

Örebro SS:s Vårturnering

Kanske var det på grund av Alla Hjärtans dag som endast 12 spelare kom till spel för
rind 12 i Örebro SS:s vårturnering. Karsten Boketta, Örebro SS, har startat
långpartierna med två vinster mot högra rankade spelare. Ikväll vann han mot Kahtan
Mohammad. Krister Jönsson, Örebro SS, håller sig kvar i ledningen av turneringen
efter att ha spelat remi med Magnus Jonsson, Örebro SS. Tord Björnvall, Ervalla SS,
återtog andra platsen efter vinst mot Magnus Rosenholm, Örebro SS. Övriga partier
slutade med vinster för Lukas Lundblad, Anders Eriksson och Jan Andersson.
2017-02-13

Katrineholms GP

Hela 27 juniorer från länet deltog i Katrineholms GP som var den 4:e deltävlingen i
Mälardalens GP-serie. Återigen blev det tvunget att slå ihop Gymnasie- och
Högstadieklassen. (Hade det inte varit för Örebro län hade man troligen behövt slå
ihop även med mellanstadiet då länet stod för 10 av de 15 spelarna). Klassen vanns
av Benjamin Emmoth, Västerås, och bästa länsbo blev Lukas Lundblad, ÖSS, med
en 3:e plats. Alexander Lindén, ÖSS, blev 4:a och vann därmed gymnasieklassen.
Alexander leder även gymnasieklassen i sammandraget. Högstadieklassens
sammandrag leds av Benjamin Emmoth med Herman Ängsved, ÖSS, som bäste
länsbo på en 3:e plats.
Mellanstadieklassen var som vanligt största klass med 37 deltagare. Från länet
placerade sig Örebrotjejerna Sofi Viklund och Tess Lindén bäst. Sofi gjorde en

jättefin tävling och hade chansen till seger i sista ronden men slutade på en
meriterande 3:e plats. Tess kom ett par placeringar efter på den 5:e. De inspelade
poängen räckte dock för att Tess skulle gå upp i delad ledning i GP-seriens
sammandrag. Lite synd att det i det 37 man starka startfältet endast är 5 tjejer med,
däremot kul att samtliga dessa är från Örebro Län.
I lågstadieklassen lyckades Linus Vartiainen och Adam Elofsson, båda ESS, bäst. De
slutade 4:a respektive 5:a. Adam håller dessutom en 2:a plats i sammandraget.

2017-02-13

Örebro SS:s Vårturnering

Då har långpartierna startat i Örebro SS:s vårturnering. Totalt spelades 8 st
långpartier i tisdagskväll. Krister Jönsson, ÖSS, övertog ledningen i turneringen efter
att ha besegrat Tord Björnvall, ESS. Tvåa ligger nu Love Ivraeus efter seger mot
Kahtan Mohammad. I Övrigt noterades segrar för Magnus Jonsson, Mattias Holm,
Mikael Holm, Karsten Boketta, Magnus Rosenholm samt Joel Schuurman.
2017-02-13

Serien rond 5

Förra helgens seriespel blev ingen höjdare för länets lag. Örebro SS 1 åkte på
säsongens första förlust med 3,5-4,5 på borta plan mot Kristallens SK. ÖSS leder
dock fortfarande div 1 östra men nu bara med en halv partipoäng. Ervalla SS åkte på
en förlust på bortaplan mot Farsta SK 2 med 2,5 – 5,5.
I div 2 grupp 4, tog Örebro SS 2 emot Schack 08, Norrköping 3. Hemmaplan räckte
inte utan det blev förlust med 3 – 5. Laget är nu i behov av poäng för att hänga kvar i
serien.
Ervalla SS 2, i div 3 grupp 4,var helgens undantag då laget vann mot Katrineholms
SK med 5,5 – 2,5. Laget har nu en teoretisk chans att vinna serien, men det kräver
att Karlstad förlorar någon av de avslutande ronderna. Ervalla SS 3 hade frirond.
I Västmanlands distriktserie fortsätter Örebro SS 3 att ta poäng. Denna gång genom
att vinna sin match på WO. I sista ronden blir det ren final mot Västerås.
2017-01-29

Karlskoga GP

I dag spelades Karlskoga GP vilket var den 4:e deltävlingen i Örebro Läns GP-serie.
Tävlingen präglades dessvärre av en hel del sjukdom så totala startfältet blev lite
klena 25 startande. Det blev därför tvunget att slå ihop gymnasie- och
högstadieklassen samt även mellan- och lågstadieklassen.
Gymnasie/Högstadieklassen vanns av Lukas Lundblad, ÖSS, före Viktor Wernholm,
Hallsberg SS. De skuggades av Herman Ängsved och Alexander Lindén, båda
Örebro SS. Stark insats av Lukas som vann samtliga 7 partier.

Lika stark insats stod Tess Lindén som vann alla 7 partierna i mellan/lågstadiet. Joel
Fredlund, ÖSS, var bara en poäng efter. Bäst av lågstadiespelarna gick Adam
Elofsson, Ervalla SS.
Samtliga av dagens segrare leder nu även sina klasser i totala GP-serien.
Partier från tävlingen finns att spela igenom under fliken partier.
2017-01-29

Örebro SS:s Vårturnering

Örebro SS har genomfört de två första kvällarna i sin vårturnering. Det vill säga att 6
ronder blixt och 4 ronder snabbschack är avklarat. Efter dessa ronder ser vi Tord
Björnvall, Hallsberg SS, i ledningen tillsammans med Krister Jönsson, Örebro SS,
som båda skrapat ihop 7,5 p. De skuggas av Love Ivraeus, Örebro SS, med 7,0 p.
Bästa juniorer är Alexander Lindén, Lukas Lundblad, Herman Ängsved, samtliga
Örebro SS, som alla har 4,0 p. Så här långt har tävlingen sett 2 kvinnliga deltagare.
Det är Tess Lindén och Sofi Viklund, båda Örebro SS. Båda har tagit 2,5 p.
2017-01-29

Flick-SM 2017

Till årets Flick-SM gjorde länsförbundet en satsning på gemensam resa och
gemensamt hotellboende för de tjejer som ville med. Detta gav utslag i att 8 st tjejer
var ner med till Torslanda. En kraftig ökning från förra årets siffra på 3 tjejer. Förutom
att tjejerna hade en väldigt rolig tid tillsammans så spelades de dessutom riktigt bra
schack. Resultat mässigt bästa insatserna stod Tess Lindén och Sofi Viklund, båda
ÖSS, för då dem placerade sig 8:a respektive 10:a i mellanstadieklassen. Båda två
hade goda chanser tillytterliggare poäng i sina partier och helt klart är att dem båda
tillhör sverigeeliten i sina åldersklasser. Mycket fina insatser gjorde även Emilia
Sörman och Alma Elofsson, båda Ervalla SS. Båda tjejerna spelade den tuffa
högstadieklassen och tog 3,5 respektive 3,0 p av 4 möjliga. Även Tuva Hasselquist
(ÖSS), Wiola Ärlegård (ESS), Josefin Sörman (ESS) och Olivia Berglund (ÖSS)
svarade för fina insatser i mellanstadieklassen
2017-01-15

Serien rond 4

Örebro SS 1 fortsätter sitt segertåg i div 1 östra. Idag besegrade man Stockholm SS
2. Laget leder nu serien ensamma då Kristallens SK förlorade sin match mot
Västerås SK 2. I samma serie går det fortsatt trögt för Ervalla SS. I dag förlorade
man mot SK Rockaden 3.
I div 2 grupp 4, åkte Örebro SS 2 ner till Motala för en jämn match. Matchen var så
pass jämn att den även slutade oavgjort. En viktig poäng för Örebro SS 2 i jakten på
nytt kontrakt,
Ervalla SS 2 hade idag frirond i div 3 grupp 4. Detta kanske gynnade Ervalla SS 3
som fick ihop ett riktigt starkt lag. Dessvärre räckte det inte utan man åkte på förlust
med minsta möjliga marginal på bortaplan mot Borlänge SK

I Västmanlands distriktserie fortsätter Örebro SS 3 att ta poäng. Denna gång genom
att spela oavgjort mot Västra Mälardalens Schackallians 2. Serien är helt öppen med
tre lag med stor chans att vinna serien.
2017-01-08

Strängnäs GP

Redan innan skolstart så har Mälardalens GP gått igång med Strängnäs GP med
totalt 18 startande från länets klubbar.
I lågstadiet kämpade Adam Elofsson, Ervalla SS, och Melker Mangnäs, Örebro SS,
till sig en 5:e respektive 6:e plats.
Mellanstadieklassen var som vanligt den största klassen, denna gång med 21
startande. Det var ett tufft startfält med genomgående bra spelare. Kul att se att en
tredjedel av startfältet var spelare från Örebro Län. Av de 7 länsspelarna var
dessutom 5 tjejer, vilket var samtliga tjejer i startfältet. Riktigt bra spel stod Tess
Lindén, Örebro SS, för. Hon slutade på en 3:e plats efter att ha pressat både
segraren, Melvin Vu, och tvåan, Christopher Jernberg, Hårt i sina partier mot dem.
Wiola Ärlegård, Ervalla SS, spelade till sig en 11:e plats och Sofi Viklund, Örebro SS,
den 12:e. I övrigt deltog Karin Smith-Kamoun och Joel Fredlund från Örebro SS samt
Julius Lantz och Josefin Sörman från Ervalla SS. I Mälardalens GP avancerade Tess
till en delad 3:e plats, Sofi Viklund delar 8:e platsen och Joel Fredlund, Örebro SS,
ligger 10:a.
Högstadie- och gymnasieklassen slogs ihop i tävlingen eftersom endast 2
gymnasister deltog. En av de var Alexander Lindén, Örebro SS, som kanske inte
gjorde sin bästa tävling men ändå vann gymnasieklassen. Alexander övertog därmed
den totala ledningen i Mälardalens GP. Riktigt kul var att av de totalt 14 deltagarna
stod Ervalla SS för halva startfältet. Bäst i högstadiet blev dock Herman Ängsved,
Örebro SS, med en fjärdeplats, före Emilia Sörman, Ervalla SS. Herman förstärkte
därmed sin 3:e plats i Mälardalens GP. Deltog gjorde även William Uddin, Elwis
Ärlegård, Alma Elofsson, Erik Olsson och Adrian Bring samtliga Ervalla SS.
2017-01-08

Trettondagsblixten

Trettondagsblixten i Eskilstuna lockade i år 30 deltagare, varav 6 st från Örebro Län.
Bästa länsman blev Magnus Jonsson, Örebro SS, som slutade på 2:a plats efter
Örebrokändisen Kim Nygren, Burgsvik (fd Örebro SS). Jan-Olof Lind, Ervalla SS,
gjorde också en bra turnering och slutade 5:a, på samma poäng som 3:an.
2017-01-08

Rilton 1600

Deltagande länsbor i årets upplaga av Rilton Cup var inte stort. Alexander Lindén,
Örebro SS, ställde upp i Rilton 1600. Alex gjorde en riktigt bra insats och slutade på
5:e plats efter 4 vinster, 2 remier och en förlust.
2017-01-08

Karlstad Open

Karlstad Open är en tävling som brukar locka många länsbor till spel. I år startade 9
länsbor. Bäst lyckades Johan Björkeroth, Ervalla SS, och Patrik Larsson, Örebro SS.
De tog bägge 4p på de 7 ronderna. Extra kul att juniorerna Elwis Ärlegård och Erik
Olsson, bägge Ervalla SS, ställde upp i sin första senior helgturnering. Det gick tungt
för killarna men lärorikt var det säkert.
2016-12-27

Curt segrade i Stora Skinkblixten

Curt Gruvaeus fick äta julskinka i år efter att ha vunnit Stora Skinkblixten som
avgjordes 20:e december. Det var dock en spännande kväll och Curt tappade remi
mot tvåan, Love Ivraeus, och förlorade mot trean, Tord Björnvall. Bästa junior blev
Joar Hörngren på en 8:e plats. Prestationsskinkan vanns av Lukas Lundblad som
placerade sig hela 15 placeringar bättre än sin ranking.
2016-12-13

Love segrade i Luciablixten

När säsongen börjar närma sig sitt slut kommer de traditionella blixttävlingarna. I dag
var det årets Luciablixt som spelades med 18 deltagare. Tävlingen har stentuffa
tidshandikapp vilket gör det tufft för de högt rankade spelarna. Tävlingen blev mycket
jämn och ledningen växlade ett antal gånger. Till och med så pass många gånger att
årets segrare, Love Ivraeus, ÖSS, gratulerade 2:an Magnus Jonsson, ÖSS, till
segern när han lämnade lokalen. Love fick dock beskedet att det var han som vunnit
via telefon på väg hem. Magnus delade dessutom 2:a platsen med Curt Gruvaeus,
ÖSS. I sanningens namn var Curt före på kvalitetspoäng. Bästa junior blev Alexander
Lindén på en delad 4:e plats. Han var nog ändå mest nöjd med att komma före
pappa i sluttabellen. Herman Ängsved och Lukas Lundblad, båda ÖSS, delade 11:e
platsen och blev därmed bästa kadetter. Bästa minior blev Huga Rosenholm, ÖSS,
och bästa dam, Tess Lindén, ÖSS. Tess var nog mest nöjd med att vinna partiet mot
brorsan.
2016-12-10

Årets sista GP-tävling för juniorerna

Traditionsenligt så var Luciablixten i Lindesberg sista deltävlingen i juniorernas GPserie innan jul. Därmed är nu halva serien spelad.
Alexander Lindén, ÖSS, har haft stora framgångar i denna tävling de senaste åren. I
år blev inget undantag. På 18 partier släppte han bara en remi och vann därmed
gymnasieklassen före Viktor Wernholm, Hallsberg, och Timmy Sandell, ESS.
Alexander toppar därmed även GP-serien före Viktor.
Högstadieklassen var jämn och avgjordes först i sista ronden. Segrare blev Lukas
Lundblad, ÖSS, före Erik Olsson, ESS. För att urskilja en 3:e plats krävdes särspel
mellan Adrian Bring och Emilia Sörman, båda ESS. Adrian lyckades bäst och blev
därmed 3:a. Lukas Lundblad gick även upp i ledning i GP-serien.
Den största klassen var, som vanligt, mellanstadiet. Här vann Christopher Jernberg,
Västerås SK. Efter Christopher var det väldigt jämnt. Tre spelare kom på samma

poäng. Robin Agelin, Snabba Löparen, Tess Lindén, ÖSS, och Sofi Viklund, ÖSS.
Inbördes möten fick avgöra och därmed blev Robin 2:a före Tess och sedan Sofi.
Christopher Jernberg övertog även ledningen i GP-serien.
Thomas Zhan, Västerås, var överlägsen segrare i lågstadieklassen där han vann
samtliga partier. Lukas Vartiainen, ESS, blev tvåa före klubbkompisen Elwira
Ärlegård. Lukas gick därmed upp i ledning i GP-serien.
2016-12-07

Jan-Olof Lind ny Örebromästare

I sista ronden av årets ÖM kom den stora överraskningen, då Magnus Jonsson,
ÖSS, lyckades besegra klubbkompisen Curt Gruvaeus. Då Jan-Olof Lind, ESS, vann
sitt parti mot Magnus Rosenholm, ÖSS, blev till slut Jan-Olof ensam segrare på 6,5p.
Curt och Magnus J slutade på 5,5 p vardera, dock med något bättre kvalitetspoäng
för Curt. Bästa junior och även minior i turneringen blev Hugo Rosenholm, ÖSS, med
3 poäng. Resultat och partier finns i länkarna till vänster.
2016-12-07

Inbjudningar till Schackfyran och Schack56an

Inbjudningarna till 2017 års Schackfyran och Schack56an finns nu framme.
2016-12-05

Örebromästerskapet uppskjutna partier

Då var samtliga uppskjutna partier avgjorda inför morgondagens sista rond i årets
ÖM. Tätstriden är fortfarande tät mellan de 2 favoriterna Curt Gruvaeus, ÖSS, och
Jan-Olof Lind, ESS. Båda har 5½ p och avslutar båda med svart mot varsin Magnus.
Curt mot Jonsson och JO mot Rosenholm. Resultat och partier finns i länkarna till
vänster.
2016-12-04

Serien rond 3

Trots att lagets ankare, Curt Gruvaeus, saknades lyckades Örebro SS 1 vinna i div 1
östra på bortaplan mot Farsta SK med 5-3. ÖSS ligger fortsatt 2:a i serien 2
partipoäng efter SK Kristallen. Ervalla SS 1 bröt förlustsviten genom att spela
oavgjort, 4-4, mot Västerås SK 2.
I div 2 grupp 4, åkte Örebro SS 2 på ytterligare en förlust när man förlorade med 2-6
mot Västra Mälardalens Schackallians.
Ervalla SS 2 spelade en jämn match i div 3 grupp 4 mot Horndal-Hedemora alliansen
2. Det blev andra raka oavgjorda matchen. Toppstriden är nu stenhård med 3 lag på
4 matchpoäng. Ervalla 3 förlorade mot Karlstad AS med 1-7.
Örebro SS 3 åkte på säsongens första förlust i Västmanlands distriktserie, när man
tog emot Västerås SK 6. Västerås vann med 3-1. Örebro SS 3 är nu ett av 3 lag som
toppar serien med 4 matchpoäng.
2016-11-29

Örebromästerskapet Rond 6

Förutom 2 uppskjutna partier är nu näst sista ronden av årets ÖM genomförd. Det ser
ut att bli en fortsatt kamp mellan startfältets 2 favoriter då Curt Gruvaeus under
kvällen besegrade Tord Björnvall. Jan-Olof Linds parti mot Kathan Mohammed är
uppskjutet och kommer att spelas under helgen. I övrigt blev det segrar för Magnus
Jonsson, Jacob Ljunggren, Mikael Holm och Lukas Lundblad. Anders Lindén och
Love Ivraeus spelade remi liksom Mats Bengtsson och Herman Ängsved. Resultat
och partier finns i länkarna till vänster.
2016-11-22

Örebromästerskapet

Under kvällen spelades ett uppskjutet parti i årets ÖM. Max Orrenius lyckades
besegra Alexander Lindén. Förutom ett uppskjutet parti mellan Love Ivraeus och
Magnus Jonsson återstår nu 2 ronder. Ledningen delas mellan Curt Gruvaeus och
Jan-Olof Lind. Partiet mellan Love och Magnus spelas på torsdag och lottning till
rond 6 görs efter det partiet. Resultat och partier finns i länkarna till vänster.
2016-11-20

Serien rond 2

Örebro SS 1 gjorde hemmadebut i div 1 östra genom att ta emot SK Rockaden 3.
Man lyckades landa årets andra raka seger genom att vinna med 5-3. ÖSS ligger nu
2:a i serien 1 partipoäng efter SK Kristallen. Segrarna uteblir dessvärre för Ervalla SS
1 i samma serie. Den här gången förlorade man mot Linköping ASS med minsta
möjliga marginal, 3½-4½.
I div 2 grupp 4, åkte Örebro SS 2 på en rejäl smäll när man förlorade med ½-7½ mot
Eskilstuna.
Ervalla SS 2 spelade en jämn match i div 3 grupp 4 mot Västerås SK 5 och matchen
slutade 4-4. Laget toppar ändå serien men tabellen haltar lite eftersom en del lag haft
frirond. Sämre gick det för Ervalla SS 3 som åkte på en smäll med ½-7½ mot
Katrineholm SK.
Örebro SS 3 vann med 3-1 mot Virsbo i Västmanlands distriksserie.
2016-11-19

Årets andra GP-tävling

I stor chartrad buss gav sig länets ungdomar av till årets andra GP-tävling i Västerås.
Länet hade hela 29 startande. Som vanligt så stod våra juniorer för många fina
insatser. Toppresultaten räckte dock inte upp till förra årets fina insats med 2
klassegrar. Gymnasieklassen hade 9 deltagare och vanns an Alfons Emmoth,
Västerås SK. Bäste länsbo blev Alexander Lindén, Örebro SS, på en 5:e plats. I
Örebro Läns GP tog därmed Alexander steget upp till andra plats. Länets GP-serie
toppas av Margo Zarytovskaya, Västerås. Margo leder även Mälardalens GP-serie.
Bäste länsbo i Högstadieklassen blev Lukas Lundblad, ÖSS, på en 4:e plats.
Klubbkompisen Herman Ängsved hade lika många poäng men sämre kvalitetspoäng.
Klassen vanns av Benjamin Emmoth, Västerås SK, som också toppar Örebro Läns

GP-serie tillsammans med Jacob Laine, Västerås SK. Lukas Lundblad är bäste
länsbo på en tredje plats. Benjamin och Jacob delar även ledningen i Mälaralens GPserie, där Lukas och Herman delar 3:e platsen
Mellanstadieklassen vanns av Melvin Vu, Snabba Löparen. Melvin toppar även
Länets GP-serie. Bäste länsbo i tävlingen blev Joel Fredlund, ÖSS, på en 10:e plats.
Bäste länsbo i GP-serien är dock Tess Lindén, ÖSS, på en 8:e plats. Melvin leder
även Mälardalens GP-serie och även här är Tess bästa länsbo på en 8:e plats.
Lågstadieklassen vanns av Ange Zeidlitz, Västerås SK. Bästa länsbor var Lukas
Vartiainen och Adam Elofsson, båda ESS, på en 13:e respektive 14:e plats. Ange
toppar även länets GP-serie och även Mälardalens GP-serie. I båda GP-serierna
återfinns Adam Elofsson och Lukas Vartiainen på 2:a och 3:e platserna.
2016-10-25

Ervallas Höstturnering

Jacob Ljunggren, Ervalla SS, blev årets segrare i Ervallas traditionella höstturnering.
På andra plats kom en starkt spurtande Love Ivraeus, Örebro SS. Resultat finns i
länken till vänster.
2016-10-31

GP-ställningar

Nu finns aktuella ställningar i både Mälardalens GP-serie samt i Örebro Läns GPserie tillgängliga under GP-fliken.
2016-10-30

Hallsbergs GP

Idag inleddes årets GP-serier med Hallsbergs GP- Tävlingen ingick i år både i Örebro
Läns GP samt i den nya Mälardalens GP. Detta bidrog till att tävlingen hade hela 60
startande. Bland gymnasieklassens 7 startande var det Margo Zarytovskaya,
Västerås SK, som tog hem segern efter 7 raka segrar. Tvåa blev Viktor Wernholm,
Hallsberg SS, och trea Alexander Lindén, Örebro SS.
Högstadieklassen blev en mycket tight historia. Till slut stod Jacob Laine, Västerås
SK, som segrare före klubbkompisen Benjamin Emmoth. På samma poäng som
Benjamin kom Herman Ängsved och Lukas Lundblad, båda Örebro SS.
Klart största klassen var mellanstadiet som hade hela 33 startande. Förrå årets GPsegrare, Melvin Vu, Snabba Löparen, Fortsatte sin vana att vinna tävlingar, denna
gång före Christopher Jernberg, Västerås SK. På tredje plats följde Tess Lindén,
Örebro SS.
Ange Zeidlitz, Västerås SK, vann Lågstadieklassen före Elwira Ärlegård, Ervalla SS.
På tredje plats kom debuterande Måns Johansson, Ervalla SS.
2016-10-25

Örebromästerskapet rond 3

Under kvällen spelades 3:e ronden i årets Örebromästerskap. Dock innehöll kvällen 3
uppskjutna partier, vara ett på toppbordet mellan Love Ivraeus och Curt Gruvaeus.

De övriga topprankade spelarna, Jan-Olof Lind och Kahtan Mohammed vann båda
sina partier. Nästa tisdag spelas det uppskjutna partiet mellan Love och Curt. Då får
vi se vem av dem som hakar på i toppstriden. De två andra uppskjutna partierna
spelas på torsdag. Resultat och partier finns i länkarna till vänster.
2016-10-25

Ervallas Höstturnering

Under gårdagskvällen övertog Jacob Ljunggren, Ervalla SS, förstaplatsen i ERvallas
Höstturnering. Han skuggas av Görgen Andersson, Hallsberg, och Anders Lindén,
Örebro SS. Resultat finns i länken till vänster.
2016-10-24

Seriestart

I helgens seriestart blev det storslam för Örebro SS, då samtliga 3 lag vann sina
matcher. ÖSS 1 vann derbyt mot Ervalla SS med 5½-2½ i div 1 Östra. I div 2 grupp 4
vann ÖSS 2 mot Skärblacka med 6 – 2 samtidigt som ÖSS 3 vann i Västmanlands
distriktsserie mot Västra Mälardalens Schackallians 2 med 2½-1½. Ytterligare ett
derby spelades mellan Ervalla SS 3 – Ervalla SS 2 i div 3 grupp 4. Här vann Ervalla
SS 2 med 7-1.
2016-10-20

Uppskjutna partier Örebromästerskapet rond 2

Under torsdagskvällen spelades de två uppskjutna partierna från rond 2. Partierna
vanns av Love Ivraeus och Tord Björnvall. Därmed är det 5 spelare som har full
poäng efter 2 ronder. Det är Curt Gruvaeus, Jan-Olof Lind, Kahtan Mohammed, Love
Ivraeus och Tord Björnvall. Lottningen för rond 3 är nu också genomförd. Resultat
och partier finns i länkarna till vänster.
2016-10-20

Ervallas Höstturnering

I Måndags så inleddes Ervallas höstturnering. Efter första kvällen har vi en delad
ledning mellan Tord Björnvall och Görgen Andersson. Ytterligare 2 kvällar återstår
dock att spela. Resultat finns i länk till vänster.
2016-10-18

Örebromästerskapet rond 2

Efter kvällens partier i Örebromästerskapet fortsätter favoriterna att vinna. Curt
Gruvaeus, Jan-Olov Lind och Kahtan Mohammad har alla 2 segrar var. Det kan bli
två spelare till som når 2 segrar då de uppskjutna partierna mellan Love Ivraeus och
Feras Alharash samt Tord Björnvall och Ravi Tejah spelas. Kvällens lilla
överraskning var annars att Hugo Rosenholm vann sitt parti mot Herman Ängsved.
Grattis Hugo. Resultat och partier finns i länkarna till vänster.
2016-10-16

Rockad i spelschemat

På grund av lokalbokningar så kommer Skollag-DM och Schackfyrans Länsfinal att
byta plats i spelschemat. Skollag-DM kommer därmed att spelas 18:e mars 2017 och
Schackfyran den 2:a april 2017.

2016-10-13

Örebromästerskapet har startat

I tisdags spelades första ronden i årets Örebromästerskap. Totalt deltar i år 21
spelare. Det var längesen vi hade ett så stort startfält. Första ronden innehöll en liten
överraskning då Mats Bengtsson spelade remi mot Magnus Jonsson. Mats hade
goda chanser att vinna partiet men Magnus lyckades slinka ur och fick remi. Resultat
och partier finns i länkarna till vänster.
2016-10-13

Fantastiskt Skol-SM genomfört

I Lindesberg genomfördes i helgen årets Skol-SM med Örebro Läns Schackförbund
som huvudarrangör. Arrangemangen blev en mindre succé. Mycket tack vare den
fantastiska arenan men lika mycket tack vare alla fantastiska ideella arbetsinsatser
som gjordes. Ett stort tack till alla som ställde upp i helgen!
Det fanns deltagare från länet i samtliga klasser. I A-klassen lyckades Viktor
Wernholm, Hallsberg, spela till sig hälften av poängen och blev därmed 17:e man. I
B-klassen blev Erik Olsson, Ervalla SS, 20:e. William Uddin, Ervalla SS, blev 19:e i
C-klassen. I D- och E-klasserna lyckades Lukas Lundblad, ÖSS, och Tess Lindén,
ÖSS, båda klämma in sig på övre tredjedelen. Lukas med en 14:e plats i D och Tess
med en delad 12:e i klass E. Även i F-klassen blev det placering på översta
tredjedelen då Sofi Viklund, Örebro SS, blev 24:a. Lukas Larsson, ÖSS, var den
enda länsbon som lyckades bli topp 10, med en 8:e plats i G-klassen. Lukas
Vartiainen blev 38:a i H-klassen och Oliver Gottfridsson, ÖSS, slutade 24:a i Iklassen. Flera andra länsbor gjorde också mycket fina insatser, men framförallt hade
alla en rolig helg.
2016-10-13

Snabbschacks-ÖM Avgjort

Jan-Olof Lind höll samma stil då årets Snabbschacks-ÖM avgjordes. Jan-Olof vann
därmed på fulla 8 poäng. Tvåa blev Magnus Jonsson med 6,5 poäng. Bäste kadett
blev Lukas Lundblad på en 8:e plats och bästa tjej Sofi Viklund på en 18:e plats.
Livepartierna går att spela igenom i länken till vänster.
2016-09-20

Snabbschacks-ÖM halvvägs

Efter att de första 4 ronderna av årets Snabbschacks-ÖM genomförts leder Jan-Olof
Lind, Ervalla SS, med fulla 4 poäng. 24 av kvällens partier går att spela igenom i
länken till vänster.
2016-09-20

Örebromästerskap i Chock

För två veckor sedan genomfördes de första Örebromästerskapen i Chock. Tävlingen
lockade 5 par och segrade gjorde Love Ivraeus/Magnus Jonsson före Curt
Gruvaeus/Per Sundelius.
2016-08-31

Örebros SS Årsmöte

Örebro SS kallar till årsmöte den 4:e oktober kl 1830 i Föreningarnas hus. Efter mötet
blir det smörgåstårta och traditionsenlig årsmötesblixt.
2016-08-31

Funktionärsdag för Skol-SM

Den 17:e september genomförs en funktionärsdag inför arrangemangen av årets
skol-SM i Lindesberg. Vi kommer behöva all hjälp vi kan få, så alla som har möjlighet
att vara med är hjärtligt välkomna.
2016-08-31

Vänskapsmatch Ervalla SS – Örebro SS

Den traditionella vänskapsmatchen mellan Ervalla SS och Örebro SS kommer i år att
gå av stapeln den 3:e oktober kl 1900 i Folkets Hus i Dylta Bruk. Medlemmar i
Örebro SS som önskar delta kontaktar curt.gruvaeus@toyotaorebro.se.
Ervallaspelare kontaktar janolov.lind@gmail.com
2016-08-31

Örebros Säsongsplanering

Örebro SS har nu färdigt sin planering för tisdagsaktiviteter under säsongen 16-17.
Ny heter för säsongen är Chock-ÖM och Snabbschacks-ÖM. Hela programmet finns
under länk till vänster
2016-07-24

Inga gruppsegrare för länet i SM.

Det blev inga länsbor som vann sina grupper i SM i år. Dock blev det en del riktigt
fina resultat. Jan-Olov Lind bromsade in i Mästerklassen-Elit och avslutade med en
förlust. Men 4p av 9 möjliga i tävlingarnas näst hårdaste grupp är ett riktigt bra
resultat.
Lika avstannande blev det för Lars Blomströms i Veteran-SM. Dagens förlust innebar
en 4:e plats i slutresultat. Leif Isaksson avslutade med remi och Jan Andersson vann.
Placeringarna blev 16:e respektive 51:a.
I Minor-SM avslutade Tess Lindén med en seger. Det blev ett långt (ca 70 drag) parti
med möjligheter för båda spelarna. Tess var dock den som hade bäst koll på allt och
vann efter en hård kamp. Placeringen blev 42:a.
Daniel Skoog avslutade med seger i Klass1:1. Daniel tog därmed 4,5p och slutade
på en 3:e plats. Riktigt bra insats.
Görgen Andersson (Klass2:3) förlorade idag igen. Slutresultatet blev därmed 3,0p
och en 5:e plats. Görgen håller sig därmed kvar i klass 2.
I klass 3 blev tyvärr ingen gruppseger för Robert Clark (Klass 3:2). Robert hade
remierbjudande men avböjde då det krävdes vinst för gruppseger. Tyvärr slutade det
sedan med förlust istället och totalt 4,5p och en 3:e plats. Bra insats. Viktor
Wernholm (Klass 3:3) vann sitt parti och spurtade upp till en 3:e plats i gruppen med
5,0p, samma poäng som tvåan. Både Alexander Hörngren (Klass3:4) och Herman

Ängsved (Klass3:5) spelade remi i sina partier. Båda två slutade 6:a ,ed 3,0p och
håller sig båda kvar i klass 3.
Efter de tunga 3 första ronderna fick Alexander Lindén (Klass4:1) ordning på spelet.
Han avslutade tävlingen med 4 raka segrar och avancerade till en 3:e plats i gruppen
med 4,5p, lika många som tvåan och endast 0,5p efter segraren. Lukas Lundblad
(Klass4:2) avslutade med remi. Även han blev 3:a i gruppen med lika många poäng
som tvåan, dock med 5,0p.
I Veteran Allmän avslutade både Jan Eriksson och Jan Hörngren med remi. Båda fick
därmed 3,5p och slutade 19:e respektive 28:a..
I weekend grupp 1 spelade Krister Jönsson till sig ytterligare 1.5p efter en vinst och
en seger på WO. Krister slutade därmed 6:a med 3,0p. I grupp 2 inledde både Johan
Björkeroth och Jacob Ljunggren med förlust för att sedan vinna andra partiet. De
slutade därmed 6:a respektive 13:e med 3.0 respektive 2.9p. Anders Lindén (grupp
3) hade en tung dag med två snabba förluster. Det blev därmed bara 1.5p och en
13:e plats.
Totalt sett gjordes 43 starter av länsbor i årets SM. 3 spelare gjorde 3 starter vardera.
Det var Alexander Lindén (Klass 4, chock-SM och Blixt-SM), Jacob Ljunggren och
Johan Björkeroth (båda sistnämnda chock-SM, Blixt-SM och Weekend 2).
2016-07-23

SM:s näst sista dag.

Jan-Olov Lind gör en smått fantastisk insats i Mästerklassen-Elit. Näst sista ronden
innebar ytterligare en remi och JO har nu 4p. Tyvärr kom Lars Blomströms segerrad i
Veteran-SM av sig något då dagens parti slutade remi. Det var överhuvudtaget en
tung dag för våra veteraner då både Jan Andersson och Leif Isaksson förlorade sina
partier.
Tess Lindén återhämtade sig efter gårdagens förluster och vann dagens parti i MinorSM. Även Daniel Skoog återhämtade sig något efter gårdagens fölust i Klass1:1.
Dagens parti slutade remi. Görgen Andersson (Klass2:3) förlorade dagens parti. I
klasserna 3 och 4 rasade det in poäng till länet under dagen. Robert Clark (Klass
3:2), Viktor Wernholm (Klass 3:3), Alexander Hörngren (Klass3:4) och Alexander
Lindén (Klass4:1) vann sina partier. Herman Ängsved (Klass3:5) och Lukas Lundblad
spelade remier. Tyvärr saknas resultatet för Alexander Hörngren. Efter den tuffa
starten har nu Alexander Lindén fått ordning på spelet och vann. Lukas Lundblad
(Klass4:2). Robert Clark har nu en bra chans till gruppseger då han spelar ren final i
sista ronden. Jan Hörngren lyckades till slut att vinna ett parti i Veteran Allmän. Jan
Eriksson spelade remi.
I weekend grupp 1 blev det en vinst och en förlust för Krister Jönsson. I grupp 2
spelade Johan Björkeroth en remi och en vinst medan Jacob Ljunggren tog en förlust
och en vinst. Anders Lindén spelade en remi och en förlust i grupp 3.

2016-07-22

SM Dag 7.

Efter de två inledande förlusterna fortsätter Jan-Olov Lind vara obesegrad i
Mästerklassen-Elit. Det blev ytterligare en remi idag och JO har nu 3.5p av 7. Lars
Blomström, Örebro SS, fortsätter vinna Veteran-SM, och har nu hunnit ikapp ledarna.
Fyra spelare delar ledningen med 4.5p. Även Jan Andersson vann sitt parti medan
Leif Isaksson spelade remi.
Tess Lindén hade en tuff dag i Minor-SM. Dubbelrond och två förluster. Daniel Skoog
åkte på första förlusten i Klass1:1. Görgen Andersson (Klass2:3) fortsatte med remi.
Både Robert Clark (Klass 3:2) och Viktor Wernholm (Klass 3:3) vann sina partier
medan Herman Ängsved (Klass3:5), spelade remi. Tyvärr saknas resultatet för
Alexander Hörngren (Klass3:4). Efter den tuffa starten har nu Alexander Lindén
(Klass4:1) fått ordning på spelet och vann. Lukas Lundblad (Klass4:2) vann även han
sitt parti. Både Jan Eriksson och Jan Hörngren spelade remi i Veteran Allmän.
Under dagen startade även de sista klasserna i årets SM. Det var weekend 2 med
fyra deltagare från länet. I grupp 1 startade Krister Jönsson, Örebro SS, med remi. I
grupp 2 spelar de båda Ervallaiterna Johan Björkeroth och Jacob Ljunggren. Johan
startade med remi medan Jacob förlorade. Anders Lindén, Örebro SS, lyckades
inleda med en vinst i grupp 3.
2016-07-21

Blixt-SM och Dag 6.

Ett antal länsbor tog sig till Uppsala för att delta i Blixt-SM under
torsdagsförmiddagen. Det var Curt Gruvaeus, Love Ivraeus, Magnus Jonsson, Joar
Hörngren, samtliga Örebro SS, som hade valt att endast spela blixten. På plats i
Uppsala fanns redan Johan Björkeroth och Jacob Ljunggren, båda Ervalla SS, samt
Alexander Lindén, Örebro SS. Bäst av dessa lyckades Johan Björkeroth som tog
7,5p och slutade på 15:e plats. Curt Gruvaeus och Love Ivraeus tog båda 7,0p och
slutade 19:e respektive 22:a.
Jan-Olov Lind fortsätter plocka poäng i Mästerklassen-Elit. Dagens parti mot Jan
johansson slutade remi efter 120 drag. Även Lars Blomström, Örebro SS, går som
tåget i Veteran-SM.Blomman vann återigen och ärnu endast 0,5p efter ledarduon.
Tyvärr blev det förlust för både Leif Isaksson, Hallsberg SS, och Jan Andersson,
Ervalla SS.
I Minor-SM kämpade Tess Lindén, Örebro SS, länge i ett spännande parti som
dessvärre slutade i förlust. I Klass1:1 spelade Daniel Skoog, Örebro SS, remi. Även
Görgen Andersson, Hallsberg SS, (Klass2:3), Robert Clark, Ervalla SS, (Klass 3:2),
Viktor Wernholm, Hallsberg SS, (Klass 3:3), Herman Ängsved, Örebro SS,
(Klass3:5), spelade remier. Vinster blev det dock för Alexander Hörngren, Örebro SS,
(Klass3:4), Alexander Lindén, Örebro SS, (Klass4:1), och Lukas Lundblad (Klass4:2).
I Veteran Allmän blev det förlust för Jan Eriksson, Ervalla SS, och remi för Jan
Hörngren, Örebro SS.

2016-07-20

Chock-SM och Dag 5.

På förmiddagen av SM:s 5:e dag avgjordes Chock-SM. Fyra länsbor deltog i
arrangemanget. Det var Johan BJörkeroth och Jacob Ljunggren, båda Ervalla SS,
som spelade i lag och slutade på en 17:e plats. Syskonen Alexander och Tess
Lindén, Örebro SS, spelade med varsin syster Paltzer (Brandy och Trino) från Täby
SK. Alexander och Brandy slutade 18:e och Tess och Trino 23:a. Tess/Trino var dock
bästa rena tjejlag!!
I Mästerklassen-Elit har det nu lossnat för Jan-Olov Lind, Ervalla SS. Han vann
återigen och har nu 2,5p efter 5 ronder. Starkt jobbat! Även i Veteran-SM har det
lossnat, men här för Lars Blomström, Örebro SS. Titelförsvarande Blomman vann
återigen och har nu 3,5p av 5 och är nu 1,0p efter täten. Även Leif Isaksson,
Hallsberg SS, vann sitt parti medan Jan Andersson, Ervalla SS, förlorade sitt parti.
I Minor-SM vann Tess Lindén, Örebro SS, sitt parti snabbt och har nu 2 av 4 p. Full
fart framåt är det även för Daniel Skoog, Örebro SS. Daniel vann sitt parti i Klass1:1
och är endast 0,5p efter ledaren. Görgen Andersson, Hallsberg S, fick motståndare
idag i Klass2:3. Partiet slutade remi. I Klass 3:2 kom Robert Clarks, Ervalla SS, fina
inledning av sig. Robert förlorade dagens parti. Även Alexander Hörngren, Örebro
SS, förlorade sitt parti i Klass3:4. Viktor Wernholm, Hallsberg SS, och Herman
Ängsved, Örebro SS, (Klass 3:3 respektive Klass3:5) vann båda sina partier.
Alexander Lindén, Örebro SS, har haft en tuff start i Klass4:1. Idag hade han flera
chanser att avgöra partiet men gick fel och förlorade. Lukas Lundblad går dock bra i
Klass4:2. Lukas vann partiet idag och har nu 2 av 3 poäng. I Veteran Allmän går det
bra för Jan Eriksson, Ervalla SS, som vann dagens parti. Jan ligger nu 7:a. Tyngre
går det för Jan Hörngren, Örebro SS, Jan H spelade remi i dagens parti.
2016-07-19

SM Dag 4.

I Mästerklassen-Elit följde Jan-Olov Lind, Ervalla SS, upp gårdagens vinst med en
remi mot Harald Lögdahl. I Veteran-SM blev det äntligen en seger för titelförsvarande
Lars Blomström, Örebro SS. Även Leif Isaksson, Hallsberg SS, vann sitt parti medan
Jan Andersson, Ervalla SS, förlorade sitt parti.
I Minor-SM spelades dubbelrond. Tess Lindén, Örebro SS, svarade för 2 bra partier
varav det ena blev vinst och det andra förlust. Daniel Skoog, Örebro SS, följde upp
gårdagens remi i Klass1:1 med en vinst. I Klass2:3 fick aldrig Görgen Andersson,
Hallsberg SS, chansen att visa sin spelfärdigheter, då motståndaren inte dök upp till
spel. Robert Clark, Ervalla SS, fortsatte med andra raka segern i Klass 3:2. Annars
var det endast förluster i klass 3 (Klass 3:3 Viktor Wernholm, Hallsberg SS, Klass3:4:
Alexander Hörngren, Örebro SS. Klass3:5 Herman Ängsved, Örebro SS). I Klass4:1
fick Alexander Lindén, Örebro SS, ett överraskande remianbud i dålig ställning och
bonde under. Det blev ett tacksamt accepterande. I Klass4:2 förlorade Lukas
Lundblad, Örebro SS. I Veteran Allmän blev det förluster för både Jan Eriksson,
Ervalla SS, och Jan Hörngren, Örebro SS.

2016-07-19

Stormästarskalp för Jan-Olov

På SM:s 3:e dag vände det för Jan-Olov Lind, Ervalla SS. I Mästerklassen-Elit
lyckades han besegra GM Ralf Åkesson. JO har därmed vänt efter att ha förlorat de
2 första partierna. I Veteran-SM blev det förluster för Leif Isaksson, Hallsberg, och
Jan Andersson, Ervalla SS, medan Lars Blomström, Örebro SS, spelade sin 3:e
remi.
I övrigt inleddes många av SM:s huvudklasser med följande resultat för länsborna:
Minor-SM: Tess Lindén, Örebro SS, förlust
Klass 1, Grupp 1: Daniel Skoog, Örebro SS, remi
Klass 2, Grupp 3: Görgen Andersson, Hallsberg SS, remi
Klass 3, Grupp 2: Robert Clark, Ervalla SS, vinst. Grupp 3: Viktor Wernholm,
Hallsberg SS, remi. Grupp 4: Alexander Hörngren, Örebro SS, remi. Grupp 5:
Herman Ängsved, Örebro SS, förlust.
Klass 4, Grupp 1: Alexander Lindén, Örebro SS, förlust. Grupp 2: Lukas Lundblad,
Örebro SS, vinst
Veteran Allmän: Jan Eriksson, Ervalla SS, vinst. Jan Hörngren, Örebro SS, remi,
2016-07-18

Första SM-helgen

Då var årets SM igång med bra resultat för länsbor under de första 2 dagarna. Första
klassen som avgjordes var Schackfyranmästaren. Länet hade 7 deltagare och 5 av
dessa placerade sig på den övre halvan 9 det 126 man starka startfältet. Bäst
lyckades Karin Smith-Kamoun, Örebro SS, som placerade sig på 20:e plats. Straxt
därefter kom Hugo Rosenholm, Örebro SS, på 22:a plats. På övre halvan placerade
sig även Erik Norén, Hallsberg, Josefin Sörman, Ervalla och Abbe Amiri, Hallsberg.
Även Erling Blomberg, Örebro SS, och Linus Variainen, Ervalla SS, gjorde mycket
fina insatser.
Fina framgångar blev det även i Knatte-weekend, där Lukas Larsson, Örebro SS,
placerade sig på en mycket fin 6:e plats. Klubbkompisen Joel Fredlund var bara en
halv poäng efter på 10:e plats. Bra jobbat killar!
Weekend 1 är också avgjort med länsdeltagande i grupp 2, 5 och 9. Roligast var att
se Viktor Zetterberg, Hallsberg SS, som trots unga år och ringa erfarenhet törs ställa
upp mot betydligt mer rutinerade seniorer. Hoppas verkligen att du hade roligt.
Mycket starkt och tufft gjort!!
Ytterligare 4 länsbor har påbörjat sitt SM-spel. Jan-Olov Lind har inlett med 2
förluster i Mästerklassen-Elit. I Veteran-SM har Leif Isaksson, Hallsberg inlett med en
vinst och en remi. Lars Blomström, Örebro SS, och Jan Andersson, Ervalla SS, har
båda inlett med 2 remier.
2016-07-03

Mälardalens GP och datum för Örebro Läns GP-serie 2016/17

Inför nästa säsong (2016/17) införs en nyhet för våra juniorer. Det kommer att bli
premiär för Mälardalens GP. Den serien kommer att bestå av 6 deltävlingar, 2 i
Örebro Län, 2 i Västmanland samt 2 i Södermanland. För de spelare som vill spela
samtliga deltävlingar i både serierna innebär det 9 st tillfällen, då 3 av tävlingarna
ingår i båda GP-serierna. Preliminära datum för säsongen är:
Mälardalens GP: GP1: Hallsberg GP, 30/10, GP2: Skol-DM Västerås 12/11, GP3:
Kalabaliken i Katrineholm 8/1, GP4: Quattro Stagioni i Strängnäs, GP5: Örebro GP
12/3, GP6: Vårdraget Västerås 29/4.
Örebro Läns GP: GP1: Hallsberg GP 30/10, GP2: Skol-DM Västerås 12/11, GP3:
Luciablixten i Linde 10/12, GP4: Karlskoga GP 29/1, GP5: Örebro GP 12/3, GP6:
Dyltaexpressen 7/5.
2016-07-03

GP-serien avgjord

Det var en del spänning in i det sista när årets GP-serie avslutades med
Dyltaexpressen den 24:e april. Lågstadieklassen var dock inte den med mest
kvaravarande spänning. Casper Vu, Katrineholm, var redan klar segrare och
avslutade nu säsongen med ytterligare en turneringsseger. Denna gång var han
dock hårt pressad av tvåan Lukas Larsson, Örebro SS, som hade samma poäng som
Casper. Trea blev Robin Agelin, Katrineholm. Bakom Casper Vu i GP-serien kom
Joel Fredlund, Örebro SS, före Matti Källman, Ervalla SS.
Även mellanstadieklassen var GP-mässigt avgjort innan start och Melvin Vu,
Katrineholm, avslutade snyggt med en ny seger och helt utan poängförlust. I
tävlingen slutade Lukas Lundblad, Örebro SS, tvåa före Sofi Viklund, Örebro SS. I
GP-serien behöll dock Herman Ängsved, Örebro SS, andraplatsen före
klubbkompisen Lukas Lundblad.
Högstadieklassen var vidöppen inför sista deltävlingen. Tävlingen vanns av Timmy
Sandell, Ervalla SS, på samma poäng som klubbkompisen Joakim Lantz och en halv
poäng före Erik Olsson, även han Ervalla SS. Timmy spurtade därmed upp i topp
även i GP-serien. Erik Olsson blev tvåa och Emilia Sörman, Ervalla SS, trea.
I gymnasieklassen har kampen hela året stått mellan Alexander Lindén, Örebro SS,
och Viktor Wernholm, Hallsberg SS. Efter att killarna delat segern i första
deltävlingen, vann Alexander 2 deltävlingar i rad. Viktor var dock inte sen med att
kontra genom att vinna de 2 följande deltävlingarna så inför Dyltaexpressen var de
exakt lika i sammandraget. Dramatiken blev inte mindre då bägge killarna hade ful
poäng inför sista ronden då de ställdes mot varandra. Det blev alltså säsongens sista
parti som avgjorde såväl sista deltävlingen som hela årets GP-serie. Efter ett
välspelat och spännande parti lyckades Alexander vinna i ett slutspel. Mer på
mållinjen än så är det svårt att avgöra.
2016-07-03

Örebromästerskap i Blixt

Jan-Olov Lind, Ervalla SS, heter årets Örebromästare i blixt. Jan-Olov tog hela 14 av
15 möjliga poäng och förlorade endast mot trean, Magnus Jonsson, Örebro SS.
Däremellan kom Love Ivraeus, Örebro SS. Bäste junior blev Alexander Lindén,
Örebro SS, på en 6:e plats och bäste minior Lukas Lundblad, Örebro SS, på en 12:e
plats.
2016-07-03

Skollag-SM

Hela 5 lag representerade Örebro Län i årets Skollag-SM. I högstadiet var det Lillåns
skola med idel Ervallaiter (Timmy Sandell, Erik Olsson, Emilia Sörman, Elwis
Ärlegård och Joakim Lantz) i laget som stod för länets representation. Lillån var klart
lägst rankat lag men gjorde en riktigt bra insats och förlorade endast två matcher.
Placeringen blev dock en blygsam 6:e plats (av 7 lag). Men många riktigt bra
individuella insatser.
I mellanstadiet lyckades Karl Johans Skola (Herman Ängsved, Lukas Lundblad, Tess
Lindén, Lova Cronvall och Erling Blomberg, samtliga Örebro SS) spela till sig en 4:e
plats bland de 28 lagen. I klassen deltog även Norrbyskolan (Hugo Rosenholm,
Gustav Westman, Osama Oulamaal och Oliver Meijer). Norrbyskolan lyckades spela
till sig en oavgjord match och slutade 27:a.
Även i lågstadiet representerades länet av 2 lag, Ervalla Skola (Josefin Sörman, Matti
Källman, Mattis Johansson och Melwin Ärlegård) och Örebro Waldorfskola (Alfred
Hallman-Österberg, Filip Djurberg-Eriksson, Josef Händel och Dante Durnell). Ervalla
skola vann 3 matcher, spelade 2 oavgjorda och förlorade 3 och slutade därmed på
en fin 14:e plats. Waldorfskolan lyckades vinna en match med apel och en på frirond.
2016-07-03

Handikapp-ÖM

5:e och 12:e April avgjordes årets handikapp-ÖM i snabbschack. Totalt deltog 21
spelare och när det var över hade två av dessa tagit 6,5 poäng av 8 möjliga. Bäst
kvalitetspoäng hade Joar Hörngren, Örebro SS, som därmed vann före Jan-Olov
Lind, Ervalla SS. Love Ivraeus, Örebro SS, skuggade en halv poäng efter. Bästa
kadett och även bästa tjej blev Tess Lindén, Örebro SS, på en 12:e plats. I
damklassen skuggades Tess av mamma Sofia som bara var en halv poäng efter
trots att hon bara spelade hälften av ronderna.
2016-04-10

Schack4mästaren och Schack56mästaren

Årets schackfyranmästaren, som är en individuell uppföljning av schackfyran drog i år
32 deltagare. Sofi Viklund, från Centralskolan i Laxå (men även Örebro SS), tappade
endast ½ poäng och vann därmed tävlingen före Hugo Rosenholm, Norrbyskolan
(men även han också Örebro SS). Ytterligare 8 spelare kvalificerade sig till
Schackfyranmästarens riksfinal i samband med SM i sommar. Dessa var: Alfons
Öjebrandt, Josefin Sörman, Erik Norén, Karin Smith Kamoun, Erling Blomberg, Abbe
Amiri, Linus Vartiainen, Filip Zinders.

Den nystartade schack56mästaren drog endast 4 deltagare och vanns av Adrian
Bring, Ervallaskolan, före Tess Lindén, Simona Göksu och Nils Gustafsson, alla 3
från Karl Johans Skola.
2016-04-10

Talangjaktsfinal

Två länsspelare deltog i årets Talangjaktsfinal. Det var Lukas Lundblad och Herman
Ängsved, båda Örebro SS, som tog sig ner till Göteborg för att spela riktigt bra
schack. Av de 60 deltagarna lyckades Lukas spela till sig en 9:e plats och Herman en
23:e plats.
2016-04-10

Rättelser i GP-Ställningen

Efter påpekanden så har vi tittat över den aktuella GP-ställningen, som visats sig
innehålla felaktigheter. Framförallt fanns felaktigheterna i lågstadieklassen.
Justeringarna har inte inneburit några förändringar för de 2 översta placeringarna,
men Matti Källman och Josefin Sörman, båda Ervalla SS, har justerats upp till 3:e
respektive 4:e plats. I högstadiet hade en delad poäng från Luciablixten hamnat fel.
Detta innebär att kampen om GP-segern därmed hårdnat ytteliggare. Inför sista
deltävlingen är det helt jämnt mellan Erik Olsson och Emilia Sörman, båda Ervalla
SS.
2016-04-04

Distriktsmästerskapen för Skollag

Årets skollags-DM gav följande segrare: Högstadiet: Lillån Skola, Mellanstadiet: Karl
Johanskolan, Lågstadiet: Örebro Waldorfskola. Tävlingen satte nytt rekord i antalet
startande lag då totalt 14 lag deltog. Extra kul med 10 lag i mellanstadieklassen,
vilket innebär att länet får skicka 2 representanter till Skollag-SM om 2 veckor.
2016-04-04

Love vann vårturneringen

I sista ronden i vårturneringen avslutade ledaren Love Ivraeus med seger mot
Alexander Lindén, och vann därmed tävlingen 1 p före Magnus Jonsson, som under
kvällen besegrade Mikael Holm. Tredjeplatsen blev delad mellan Anders Lindén och
Magnus Rosenholm som under kvällen vann mot Jan Hörngren respektive Herman
Ängsved. Under kvällen vann även Mats Bengtsson mot Hugo Rosenholm och Lukas
Lundblad kasserade in en frirond. Bästa junior i tävlingen blev Alexander Lindén på
en 5:e plats. Lukas Lundblad blev bästa kadett/minior och Tess Lindén bästa (och
enda) tjej. En stor eloge även till Hugo Rosenholm som gjorde en bra insats i 4
långpartier mot tufft motstånd. Bra kämpat Hugo!!!
2016-03-16

Näst sista ronden i Vårturneringen

Näst sista ronden i vårturneringen innebar inga förändringar på de 2 topplatserna.
Love Ivraeus vann över Anders Lindén och Magnus Jonsson över Jan Hörngren.
Love håller därmed ledningen, 1 poäng före Magnus. I övrigt vann Magnus

Rosenholm, Mikael Holm och Alexander Lindén (frirond). Sista ronden spelas den
29:e April.
2016-03-16

Almbyskolan vann Schackfyran

Årets schackfyran vanns av klass 4 C i Almbyskolan. Totalt kvalificerade sig 6 klasser
till spel i riksfinalen den 4:e juni. De kvalificerade klasserna är förutom Almbyskolan
4C, Örebro Waldorfskola, Brickebacken 4A och 4B, Ås Skola och Fredriksberg.
Debuten av schack56:an vanns av klass 5 B i Karl Johans skola.
2016-03-12

GP5 avgjort

Idag genomfördes 5:e och näst sista deltävlingen i säsongens GP-serie.
Lågstadieklassen vanns av Casper Vu, Katrineholm, före Joel Fredlund, Örebro SS.
Ordningen ser likadan ut i toppen av GP-seriens sammandrag. I mellanstadiet vann
Melvin Vu, Katrineholm, före Milan Csontos, Katrineholm. Melvin blir nu svårstoppad i
sammandraget. Efter Melvin håller Herman Ängsved, Örebro SS, en andraplats före
Lukas Lundblad, Örebro SS. Högstadieklassen är riktigt jämn och tuff i år. I dag vann
Emilia Sörman, Ervalla SS, före klubbkompisen Erik Olsson. I sammandraget är
ställningen tvärtom, men det skiljer endast 2 poäng dem emellan. Än tuffare är det i
gymnasieklassen där dagens segrare blev Viktor Wernholm, Hallsberg SS, före
Alexander Lindén, Örebro SS. De två ligger därmed nu på exakt samma poäng inför
sista deltävlingen. Livepartier finns att spela igenom under partifliken.
2016-03-12

Partier från Schackfyran

De partier som spelades på Livebräden under årets Schackfyran, finns nu att titta
igenom under partifliken.
2016-03-05

Love håller ledningen i Vårturneringen

Love Ivraeus spelade remi mot Gustav Hörngren i tisdagens rond i Vårturneringen.
Detta gav Magnus Jonsson chansen att återta ledningen, men även Magnus spelade
remi mot sin namne Magnus Rosenholm. Avancerade i listan gjorde Alexander
Lindén, som efter en seger mot Mikael Holm tog sig upp till en 4:e plats. Ett stig upp i
listan gjorde även Lukas Lundblad som besegrade Mats Bengtsson. Joar Hörngren
gjorde entré i tävlingen genom att vinna mot Hugo Rosenholm. Jan Hörngren tog på
sig en frirond.
2016-03-05

Örebro SS 1 säkrade seriesegern

I helgens seriespel så säkrade Örebro SS 1 seriesegern i div 1 Västra genom att
besegra Alingsås med 5-3. I div 2:4 var det derby mellan Ervalla SS och Örebro SS
2. Det blev en förväntad seger för Ervalla med 6-2. Ervalla fortsatte därmed sin
segerrad och toppar serien. I sista ronden möter man jumbolaget Katrineholm. För
Örebro SS 2 väntar en viktig bortamatch mot Linköping. Oavgjort räcker för att hänga
kvar i div 2.

2016-02-21

Kongress 2016

Örebro Läns Schackförbund inbjuder alla medlemmar att delta vid årets kongress
den 20:e mars 2016 på Föreningarnas Hus.
2016-02-17

Love upp i ledning i Vårturneringen

Love Ivraeus gick upp i ledning i Vårturneringen genom att han igår kväll besegrade
Magnus Jonsson. De övriga partierna som spelades under kvällen var Anders Lindén
– Magnus Rosenholm 1-0, Jan Hörngren – Alexander Lindén ½-½, Lukas Lundblad –
Gustav Hörngren 0-1, Mats Bengtsson – Mikael Holm 0-1.
2016-02-07

Ändring i Örebro SS:s tisdagsschema

OBS! Ett smärre fel har rättats i schemat för Örebro SS:s tisdagsträningar. Det är
sportlovet som hade hamnat snett. Vårturneringens 12:e rond kommer därför att
spelas 16:e januari följt av sportlovsuppehåll den 23:e januari. Alltså tvärtemot vad
som tidigare stod i programmet.
2016-02-07

Många nya segrare när Fjärde Våningen avgjordes

4:e deltävlingen i juniorernas GP-serie spelades idag och med, för säsongen, 3 helt
nya klassegrare. I gymnasieklassen blev det dock endast en halv ny segrare, då
Viktor Wernholm, Hallsberg SS, tidigare delat en seger med Alexander Lindén,
Örebro SS. Nu blev det ensam seger för Viktor före Alexander och med Moa
Hartmann, Lidköping, på 3:e plats. I GP-totalen leder dock fortfarande Alexander,
men nu endast 3 p före Viktor.
I högstadieklassen har ingen hittills lyckats ta 2 segrar och inte denna gång heller.
Elwis Ärlegård, Ervalla SS, lyckades vinna före klubbkompisen Timmy Sandell. På
3:e plats kom ytterliggare en Ervallare genom Erik Olsson. Erik toppar fortfarande
GP-ställningen, men klassen är riktigt jämn i år. Endast 7 p skiljer 1:an från 5:an.
Mellanstadieklassen vanns av Alex-Robert Cuciurenu, Karlskoga SK. Det var AlexRoberts första seger för säsongen. Melvin Vu och Milan Csontos, båda Katrineholm,
slutade 2:a respektive 3:a. Melvin behåller därmed också ledningen i GP-ställningen
och har chansen att avgöra redan i nästa deltävling.
Filip Almer-Pernedahl, Örebro SS, började dagen med en förlust mot Casper Vu,
Katrineholm i lågstadieklassen. Sedan följde han upp med 6 raka segrar vilket räckte
till klasseger. Klubbkompisen Lukas Larsson kom 2:a och Casper Vu 3:a. Casper
håller dock ledningen i GP-serien.
Den tilltänkta föräldraklassen kunde tyvärr inte genomföras denna gång, på grund av
platsbrist.
2016-02-07

Gustav och Stefan i Dala-Open

Gustav Hörngren och Stefan Aldenmark, båda Örebro SS, spelade Dala-Open i
helgen. Bäst gick det för Gustav som med 3,5 poäng slutade på en 21:a plats. Stefan
tog 2,0 poäng och fick nöja sig med en 39:e plats.
2016-02-06

Filmen från Flick-SM

Tjejerna (Tess, Tuva och Sofi) som var iväg och spelade Flick-SM i Januari, passade
på att spela in en video under resan. Passa på att titta på filmen här.
2016-02-03

ÖSS:s Vårturnering

Då har även långpartidelen av årets vårturnering påbörjats. Magnus Jonsson
behåller ledningen efter att ha besegrat Anders Lindén. Love Ivraeus avanceraade till
en andra plats efter seger mot Jan Andersson. Då far och son Hörngren (Jan och
Gustav) spelade remi passade Magnus Rosenholm på att avancera till 4:e plats efter
seger mot Lukas Lundblad. Övriga segrare under kvällen var Alexander Lindén,
Herman Ängsved och Mikael Holm. Resultat finns här och partierna finns här.
2016-02-03

Seriespelet

Örebro SS 1 fortsätter sitt segertåg i Div 1 Västra, denna gång på bortaplan mot
Östra Skaraborgsalliansen. Segern skrevs till 5 – 3. I div 2 grupp 4 fortsätter även
Ervalla SS 1 på samma sätt med idel segrar. Denna gång var det Kungsör som fick
se sig besegrade med 6½ - 1½. I samma serie förlorade Örebro SS 2 mot Eskilstuna
med 3 – 5. Även Ervalla SS 2, i div 3 grupp 4, vann sin match mot
Horndal/Hedemora-alliansen med 5 – 3. Laget ligger därmed på en tredje plats i en
mycket jämn serie. De 3 första lagen har lika många matchpoäng och om man kan
vinna sista ronden finns möjligheten till serieseger. Ervalla SS 3 förlorade dock sin
match mot SSK Hammarö med 1 - 7.
2016-01-27

ÖSS:s Vårturnering

Örebro SS:s vårturnering har startat och två kvällar har genomförts. Bäst under både
blixtkväll och snabbschackskväll har Magnus Jonsson och Anders Lindén lyckats och
de innehar därmed 1:a respektive 2:a plats när man nu börjar långpartierna.
Turneringen närvarolottas så det går utmärkt för den som vill att hoppa in under
långpartierna. Resultat finns här.
2016-01-27

Tre ÖSS-tjejer i Flick-SM

Tre tjejer från Örebro SS, Tess Lindén, Tuva Hasselquist och Sofi Viklund, gav sig i
helgen ner till Malmö för att spela Flick-SM. Alla tre spelade i mellanstadieklassen
och riktigt bra gjorde dem det också. Tess lyckades spela till sig en 8:e plats, vilket är
en mycket bra placering. Alla de bästa tjejerna var på plats. Sofi slutade 15:e och
Tuva 28:a. Noterbart för Sofi är att hon går i 4:e klass och alltså har två år kvar i
klassen. Om man endast ser till 4:e klassare så var Sofi näst bästa tjej. Resultat finns
här.

2016-01-17

Serieframgångar

Riktigt bra gick det idag för Örebro SS 1 i Div 1 Västra som i den tidiga seriefinalen
mot Jönköping-Huskvarna SK lyckades vinna med 5-3. Därmed toppar man nu
serien med 4 segrar av 4 möjliga. Även Ervalla SS 1 vann sin match i div 2 grupp 4
mot Motala med 5-3. Även Ervalla toppar därmed serien med 4 segrar av 4 möjliga. I
samma serie gick det dock sämre för Örebro SS 2 som förlorade mot Kungsör SK
med 3-5.
2016-01-10

Tjejträffen

Lördagen 9:e januari genomförde traditionsenligt Kristallen SK:s Tjejträffen. Lika
traditionsenligt fanns deltagande tjejer från Örebro SS. Tess Lindén, som gjorde sin
5:e tjejträff, slutade på 6:e plats. Debut i tävlingen gjorde Astrid Miller som slutade på
en fin 10:e plats.
2016-01-10

Schackiaden

5-6 december genomfördes Schackiaden i Västerås. Det är en juniortävling med lite
längre betänketid än vad våra juniorer är vana vid. Lukas Lundblad och Herman
Ängsved, båda Örebro SS, deltog i miniorklassen med fina resultat. Lukas slutade på
5:e plats (och var faktiskt obesegrad) och Herman på 11:e.
2016-01-10

Trettondagsblixt

5 december genomfördes Trettondagsblixten i Eskilstuna. Totalt 9 deltagare från
länet deltog i år. Love Ivraeus, Örebro SS, lyckades bäst med en 6:e plats.
2016-01-10

Rilton Cup 1600

Rilton Cup brukar inte ha många deltagare från länet. I år deltog Alexander Hörngren
i Rilton 1600 (för spelare med 1600 eller lägre i rating). Alexander gjorde en riktigt fin
insats och slutade på 4:e plats i tävlingen.
2016-01-10

Karlstad Open

Karlstad Open är en populär tävling i mellandagarna för våra spelare från länet. Så
även i år 12 spelare deltog. Bäst lyckades Staffan Zetterberg, Örebro SS, som
slutade på en 13:e plats med 4,5 poäng. Lika många poäng tog Lars Blomström,
Stefan Hörbing och Patrik Larsson, samtliga ÖSS.
2016-01-10

CCF Longplay Conference

Helgen före jul åkte hela familjen Lindén till London för spel i CCF Longplay
Conference. Anders och Alexander spelade tävlingen även förra året, men Tess och
Sofia gjorde debut. Sofia gjorde för övrigt sin tävlingsdebut i långpartier. I högsta
klassen slutade Anders på en 5:e plats med 3/5 poäng. Övriga familjen tog samtliga
2/5 poäng vilket innebar 8:e plats för Alexander i näst högsta klassen, 4:e respektive
7:e plats för Sofia och Tess i den lägre klassen.

2016-01-10

Stora Skinkblixten

15:e december avslutades ÖSS:s seniorträningar med Stora Skinkblixten.
Överraskande så blev familjen Gruvaeus utan julskinka i år då Kim Nygren i särspel
vann över Curt. Prestationsskinkan erövrades av Lukas Larsson.

