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Verksamhetsberättelse
SS Kalmarunionen har under det gångna verksamhetsåret anordnat ett antal
klubbturneringar, såsom Kalmarmästerskapet och Klassmästerskapet. Föreningen har
även anordnat träningskvällar samt deltagit i tävlingar online och i allsvenskt spel i
division 2. Den sedvanliga uteschackturneringen anordnades som vanligt och lockade
många spelare.
Vidare bör nämnas alla de verksamma seniorer som arbetat för en fortsatt fungerande
klubb, pandemin till trots. Även det fortsatta arbete som ligger till grund för
föreningens utveckling och arbete utåt har varit viktigt för att skapa en attraktiv
verksamhet, däribland Kevin Söderbergs arbete med ungdomsverksamheten.
Slutligen ska alla de som varit med och gjort det möjligt att genomföra årets
aktiviteter tackas.

Styrelsen
Styrelsen har under det gångna året varit sammansatta av följande personer:
Ordförande: Mikael Ohlsson
Kassör: Cajsa Lindberg
Sekreterare: Viktor Englund
Ungdomsledamot: Kevin Söderberg
Övrig ledamot: Sten-Erik Öhlund

Övriga representanter
Revisorer: Stefan Björklund och Peter Föghner
IT-ansvarig: Sten-Erik Öhlund
Valberedningen: Percy Fransson och Per Smide
Lagledare: Mattias Kulander
Materialförvaltare: Per Smide, vald på ett år
Som firmatecknare var för sig valdes:
Cajsa Lindberg
Mikael Ohlsson

Höstmöte
Till följd av covid ställdes mötet in.

Medlemmar
Klubben har 32 medlemmar varav 8 juniorer. Av de seniora medlemmarna är 2
huvudmedlemmar i annan klubb.

Klubbens aktiviteter
Året började med en uppstartarkväll onsdagen den 8 januari 2020.
Tisdagen den 12 januari fortsätter Allsvenska serien. Sveriges Schackförbunds
Tävlingskommitté beslutar till följd av covid att ställa in Allsvenskan inför vår sista
match. Vi kan presentera följande resultat:

Säsongen fortsätter med Kalmarmästerskapet. Klubbträffarna ställs dock in efter de
första fem matcherna och vi presenterar följande resultat:

Den 18 mars håller klubben årsmöte som planerat. Efter den 11 mars sker inga fler
onsdagssammankomster före hösten, detta till följd av covid. Vi blir även tvungna att
ställa in säsongsavslutningen den 6 juni.
Den 22 augusti kan vi dock till vår glädje genomföra den årliga
uteschacksturneringen. Klubbens bäst placerade blir Kevin Söderberg. Nedan följer
resultatet:

Kalmar-Västerviksalliansen och Klassmästerskapen
Till följd av covid har klubben fått anpassa sin verksamhet.
För ändamålet bildades Kalmar-Västerviksalliansen. Många schackspelare som suttit
hemma p.g.a. corona har längtat efter samhörigheten i ett lag, nu alltså digitalt
tillsammans med Västerviks ASK. Alla har kunnat delta och online-ligan i
blixtschack hålls på lichess.com.
Från mitten av september till början av november har vi glädjande nog kunnat
genomföra en sedvanlig turnering. Efter spelkvällen den 11 november tas dock beslut
om att ställa in spelkvällarna tillsvidare. Den 28 november hålls den sista
sammankomsten för ungdomsschacket.
Nedan presenteras resultatet för Klassmästerskapen:

Klass I

Klass II

Barn och ungdomsverksamhet
Genom Kevin Söderberg har klubben anordnat spel och träning för de yngre under ett
par timmar på lördagar. Kevin har förmedlat kunskap i schack, de unga
medlemmarna har även fått ställa upp på tävlingsspel. Vi kan stolt presentera vår egen
Ellen Gröning som vinnare av distriktets ungdomsturnering Schackbarometern. Ellen
segrade i yngsta klassen med 70 poäng, hela 30 poäng före tvåan.
Kevin har även kämpat vidare med Schack4an, även om rådande situation gjort det
svårt och många skolor inte kunnat ta emot besök.

Tack till alla medlemmar!

