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efter och om vi inte ser upp kommer kassan att 
vara tom inom några år. Vi måste alla hjälpas åt för 
att vända den här trenden.
 Jag vill tacka er alla som jobbar och sliter i 
 klubbens verksamhet. Ingen nämnd, ingen glömd. 
Vi ser fram emot ett om möjligt ännu 
mer händelserikt 2011!

André Nilsson
Ordförande

Västerås Schackklubbs
Verksamhetsberättelse 2010

Västerås Schackklubb kan blicka till baka på det 
mest händelserika året i klubbens historia. 

Medlems siffrorna pekar spik rakt uppåt och framför
allt har vi blivit en oerhört aktiv klubb som deltar 
vid olika schackevenemang runtom i Sverige men 
även arrangerar egna tävlingar och utvecklar 
schacket i Västerås.
 Men ekonomin har seglat upp som ett orosmoln 
på schackhimlen. Våra satsningar har kostat pengar 
men än så länge släpar bidragen från kommunen 

Den andra upplagan av Västerås Open lockade hela 241 deltagare och blev därmed Sveriges största öppna turnering under 2010. 
Utöver alla de nordiska länderna var även Estland, Tyskland och Indien(!) representerade bland deltagarna. (Foto: André Nilsson)
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Medlemmar och möten
Under 2010 hade Västerås Schackklubb 171 registre
rade med lemmar varav 59 seniorer och 112 juniorer 
(upp till 20 år). Det innebär en stor uppgång från 
året innan, då vi hade 116 medlemmar, och trenden 
ser fortsatt positiv ut inför 2011.
 Styrelsen har under året haft sex protokollförda 
möten där verksamheten har planerats.
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Ekonomi
Det ekonomiska resultatet framgår av bilagd balans
räkning. Återigen blev det ett underskott, denna 
gång ca 104 000 kr, vilket delvis kan förklaras med 
engångs kostnader som renoveringen av ”snickar
boa” (ca 40 000 kr), samt juristkostnaderna i tvisten 
med bostads rätts föreningen (ca 25 000 kr), men 
framförallt fick vi ett historiskt sett mycket lågt bidrag 
från kommunen – en följd av den låga aktiviteten 
våren 2009. Vi har fort farande ett relativt stort eget 
kapital (drygt 300 000 kr), men det säger sig självt att 
vi inte kan fortsätta att gå back år efter år.

Medlemsavgifterna under 2010 har varit 300 kr 
för seniorer (halv avgift för dem som blir nya 
medlemmar under hösten) och 100 kr för juniorer 
(upp till 20 år), alternativt 50 kr per termin.

Konflikten med bostadsrättsföreningen
I mars 2010 tog tingsrätten upp vår stämnings
ansökan mot bostadsrättsföreningen Källgården 
rörande ”snickarboa”. I de inledande förhandling
arna styrde rättens ordförande mot en förlikning 
som, efter en kraftig justering i vår favör gällande 
hur lång tid BRF skulle ha på sig att flytta ut, kunde 
godtas av båda parter. I ett domslut den 23 april 2010 
stad fästes förlikningen som i korthet går ut på att:

Äganderätten till ”snickarboa” tillfaller Västerås 1. 
Schackklubb.
Schackklubben avstår alla ekonomiska anspråk 2. 
på BRF Källgården för den tid som varit.
BRF Källgården måste flytta ut senast den 31 juli 3. 
2010.
Tvisten är slutligt avgjord.4. 
Parterna bär sina egna rättegångskostnader5. 

Trots att vi alltså fick rätt blev det hela en dyr historia 
för schackklubben. Vår försäkring täckte lejonparten 
av våra juristkostnader, men notan landade som 
sagt ändå på ca 25 kkr. Det nya rummet renoverades 
under sen sommaren och har sedan dess varit en 
värde full pussel bit i vår växande verksamhet då vi 
nu ofta har flera aktivi teter samtidigt. ”Snickarboa” 
används också flitigt för blixt och analys under 
torsdags kvällar och vid seriematcher.

Under året avgjordes äntligen den segslitna tvisten med bostads
rätts föreningen. Ögonblicket då väggen in till ”snickarboa” rivs 
finns förevigat på Youtube.
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Gert Åkerman upprepade segern från förra året och 
vann VeteranKM med 10 av 11 före Leif Persson 
8 och Lars Svahn 7½ poäng. Mats Sjödin vann 
Vinterturneringen, som spelades samtidigt, med 4½ 
av 5 poäng.

Johan Nordebrink vann samtliga sex partier i 
SnabbschacksKM och var med det 1½ poäng före 
juniorerna Max Morin och Emil Carmegren som 
blev tvåa respektive trea.

SnabbschacksKM ingick i klubbGP och även där 
tog Johan Nordebrink segern. Han tog precis som 
tvåan, Emil Carmegren, 75 GPpoäng men dömdes 
som segrare i kraft av sina två turneringssegrar mot 
Emils enda.

I årets KM deltog 32 spelare fördelade på fyra 
grupper. Klubbmästare blev Johan Nordebrink som 
vann Agruppen på 6½ poäng av 7 möjliga. Grupp 
B vanns av Anders Lundbäck och grupp C av Bertil 
Norberg, båda 6 poäng. I Dgruppen segrade 11årige 
Niklas Vatn med 5 poäng på de 7 ronderna.

Höstsäsongen avslutades som vanligt med lusse
bullar, glögg och BlixtKM som denna gång lockade 
17 deltagare. Klubb mästare blev Andreas Backman 
på 14½ poäng, tätt följd av Anders Eriksson och 
Janne Paaso på 14.

För tredje året i rad spelades en match mellan klub
bens veteraner och juniorer. De två tidigare match
erna hade veteranerna tagit hem, så ungdomarna 
var ute efter revansch! Veteranerna hade ett knappt 
ratingövertag men vinsterna trillade in i stadig takt 
för juniorerna och 9–2 i första ”halvlek” följdes upp 
med 7½–3½ i den andra omgången. Slutsiffrorna 
skrevs till hela 16½–5½ i juniorernas favör.

Den centrala verksamheten
Verksamheten i klubb lokalen på Källgatan utökades 
under året med en nybörjargrupp på onsdagar, som 
sakta men säkert har vuxit i antal. Måndagar och 
tisdagar ligger stadigt kring 15–20 deltagare och 
torsdagarna lockar ännu fler spelare, framförallt 
under KM och VeteranKM.

Alla resultat från aktiviteterna som måndags  barnen 
är med på räknas ihop till en stor tävling som kallas 
Giganternas kamp. I och med segern i höstens GK 
tog Rickard Fernström hem det uppsatta vandrings
priset för alltid.

Giganternas kamp, våren: 1. Rickard Fernström 
1950; 2. Kamras Awat 1765; 3. Alfons Emmoth 1395; 
4. Vincent Jablonski 1295; 5. Sebastian Engstrand 
1260; 6. Rasmus Book 1155; 7. Niklas Vatn 1085; 
8. Filip Sjödin 1040; 9. John Svensson 900; 10. Itay 
Allalouf 805 poäng.

Giganternas kamp, hösten: 1. Rickard Fernström 
2300; 2. Kamras Awat 1855; 3. Alfons Emmoth 1540; 
4. Sebastian Engstrand 1440; 5. Rasmus Book 1435; 
6. Niklas Vatn 1240; 7. Daniel Ghatta 1140; 8. Björn 
Birath 1105; 9. Jesper Roos 1040; 10. Filip Sjödin 950 
poäng.

På tisdagar har vi en liknande tävling som kallas 
Vår respektive Höstracet.

Vårracet: 1. Emil Carmegren 1425; 2. Kai Pyhälahti 
1220; 3. Max Morin 1180; 4. Karvan Awat 1170; 5. 
Åke Nurmi 975; 6. Rickard Fernström 890; 7. Martin 
Orell 885; 8. Adam Lundvall 795; 9. John Svensson 
670; 10. Christian Sandberg 645 poäng.

Höstracet: 1. Karvan Awat 1170; 2. Åke Nurmi 
1080; 3. Emil Carmegren 1065; 4. Kai Pyhälahti 945; 
5. Rickard Fernström 890; 6. Martin Orell 850; 7–8. 
Max Morin och John Svensson 640; 9. Kamras Awat 
630; 10. Adam Lundvall 570 poäng.

JuniorKM vanns av Emil Carmegren på 5½ av 6 före 
Max Morin och Rickard Fernström, båda 5 poäng.

Stormästaren Ulf Andersson – Sveriges bäste spelare 
genom tiderna – gav en simultan mot våra juniorer 
och vann 12 partier medan fyra slutade remi. De 
fyra stolta juniorer som knep en halva var André 
Gabrielsten, Emil Carmegren, Max Morin och 
Martin Orell. Tillställningen bevakades av Tvärsnytt, 
som gjorde ett mycket trevligt reportage.

Martin Orell var en av juniorerna som lyckades knipa en remi 
i simultanen mot Ulf Andersson. Här intervjuas Martin av 
reportern från Tvärsnytt.
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Ulf Andersson besökte även en torsdagsträning och 
gav simultan. Inte heller denna gång lyckades någon 
att vinna, men Anders Lundbäck och Sören Salholm 
lyckades lugga stormästaren på varsin remi.

Filialerna
Utöver vår centrala verksamhet bedriver vi filial
verksamhet på Hällby, Hökåsen, Norra Vallby och 
Rönnbyskolan. Filialgrupperna har vuxit i storlek 
under hösten och vi har märkt en tillströmning av 
spelare till den centrala verksamheten.
 Dessutom har vi under året inlett ett intensivt 
samarbete med Hamreschack på Hamreskolan. 
Förutom en öppen grupp har två schackfyror 
startats med stor uppslutning från barnen och stort 
engagemang från föräldrarna. Tanken med detta 
försök är att vi ska skaffa oss erfarenheter så att vi kan 
köra i gång fler föräldraledda Schackfyrangrupper 
under hösten 2011.

Allsvenskan 2009/10
Förstalaget fick en tuff start på Elitserien och ännu 
efter sex ronder låg vi i botten av tabellen med en 
oavgjord och fem förlorade matcher. Men sedan 
spurtade vi med fyra raka vinster och avståndet ner 
till nedflyttningsstrecket blev till slut betryggande. 
En stor del i uppryckningen hade vår stormästare, 
Ralf Åkesson, som tog urstarka 7½ av 10 poäng vid 
toppborden.

Elitserien
1 Team Viking 11 10 1 0 65½ 21
2 Lunds ASK 11 7 3 1 55 17
3 SK Rockaden, Sthlm 11 8 1 2 53 17
4 Limhamns SK 11 7 1 3 48 15
5 Eksjö-Aneby-alliansen 11 5 2 4 42 12
6 SS Manhem 11 5 1 5 45 11
7 Upsala ASS 11 4 1 6 41½ 9
8 Västerås SK 11 4 1 6 40 9
9 SK Kamraterna 11 3 2 6 42 8
10 Farsta SK 11 2 3 6 33½ 7
-------------------------------------------------------------------
11 SK Rockaden, Umeå 11 1 2 8 31½ 4
12 Wasa SK 11 0 2 9 31 2

Vårt nyuppflyttade andralag klarade den knallhårda 
division I östra med bravur. Det blev hedersamma 
förluster mot topplagen Burgsvik och Stockholms 
SS, men i övrigt var vi obesegrade och belönades 
med en finfin tredjeplats. En spelare som drog ett 
tungt lass under säsongen var Hans Wiklund, som 
tog 7 av 7(!), varav 6 poäng i andralaget.

Division I Östra
1 Burgsviks SK 7 5 1 1 35½ 11
-------------------------------------------------------------------
2 Stockholms SS 7 5 1 1 29½ 11
3 Västerås SK II 7 3 2 2 31 8
4 SK Passanten 7 3 1 3 31 7
5 Eskilstuna SK 7 2 2 3 28½ 6
6 Schack 08 7 2 2 3 27 6
-------------------------------------------------------------------
7 Linköpings ASS 7 2 1 4 27 5
8 Karlstads AS 7 1 0 6 14½ 2 

Sören Salholm (till höger i bild) pressade stormästaren Ulf 
Andersson hårt men fick till slut nöja sig med remi.

Foto: A
ndré N

ilsson

Hamre 4 röd laddar upp inför Schackfyransäsongen 2010/11 till
sammans med ordföranden André Nilsson och klassföräldrarna 
Ingeborg Andersson och Anna Svensson Nordin (som stod bakom 
kameran).

Foto: A
nna Svensson N

ordin

Hans Wiklund (till höger) i ett av sina sju vinstpartier under 
säsongen, här mot Gunnar Carlberg från Eskilstuna. Där bakom 
skymtar Mikael Didriksson och Arvid Broddefalk.
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Ytterligare en medaljör kunde vi räkna in i form av 
Adam Lundvall som kom tvåa i klass III. En annan 
stark prestation svarade 9årige Alfons Emmoth för, 
då han tog 5½ av 9 i sin långpartidebut och kom på 
17:e plats i MiniorSM. Samma poäng men bättre 
kvalitetspoäng hade Niklas Vatn som kom 12:a, efter 
att ha varit uppe i den absoluta toppen och krigat 
men fallit tillbaka på slutet. Bäste kadett blev Karvan 
Awat på plats 19 med 5 av 9 poäng. I Mästarklassen 
lyckades Love Janse bäst med 5 av 7 och en 8:e 
plats.

Västerås skördade stora framgångar i de avslutande 
weekendturneringarna. Bäst gick det för Karvan 
Awat som tog 5 av 5 och vann sin grupp i överlägsen 
stil. Det blev även andraplatser till Martin Orell, Åke 
Nurmi, Rickard Fernström och Valdemar Sten samt 
en tredjeplats till John Svensson.
 Poängslakten i weekendturneringarna bidrog 
starkt till VSK:s tredjeplats i KlubbSM. Resultat: 1. 
Lunds ASK 33 poäng; 2. SK Rockaden Sthlm 28; 3. 
Västerås SK 19. (Klasseger ger 3 poäng, andraplats 2 
och tredje ger 1 poäng.)
 Klubben fick också en svensk mästare! Året innan 
kom han tvåa och i år vann Niklas Vatn Schack4an
mästaren. Det gick bra även för vår andre deltagare, 
Alfons Emmoth, som kom fyra.

Tredjelaget gick ut hårt med storsegrar mot blivande 
tvåan och trean och gick därefter obesegrade genom 
serien och vann den mycket välförtjänt! Seriesegern 
innebär att tredjelaget för första gången tar steget 
upp i division II.

Division III grupp 4
1 Västerås SK III 6 4 2 0 33 10
-------------------------------------------------------------------
2 Örebro SS II 6 4 0 2 28½ 8
3 Horndals SK II 6 4 0 2 25 8
4 Forshaga SK 6 2 2 2 24½ 6
5 Kungsörs SK II 6 2 1 3 22 5
6 Ervalla SS II 6 1 1 4 18½ 3
-------------------------------------------------------------------
7 Bjursås SK 6 1 0 5 16½ 2
8 Vakant

Inför säsongen ersattes den tidigare Mälardals
serien med en Västmanlandsserie där även dalalaget 
Hedemora bereddes plats. Serien blev otroligt jämn 
och spännande och lagen turades om att slå varandra 
inbördes. Till slut stod vårt fjärdelag som segrare och 
gör under 2010/11 debut i division III.

Distriktsserien Västmanland
1 Västerås SK IV 6 4 0 2 14 8
-------------------------------------------------------------------
2 Riddarhyttans SS 6 2 3 1 13 7
3 Västerås SK VII 6 3 1 2 12 7
4 Hedemora SS 6 2 2 2 13 6
5 Västerås SK VI 6 2 1 3 11½ 5
6 Virsbo SK 6 2 1 3 10½ 5
7 Västerås SK V 6 1 2 3 10 4
8 Vakant

SM i Lund
SM spelades i år i Skåne, närmare bestämt i Lund. 
Sverigemästare blev, precis som året innan, Emanuel 
Berg. Anders Eriksson som svarade för en god insats 
i SMgruppen och kom 8:a med 3½ poäng.
 Rasmus Janse var med och krigade i toppen av JSM 
och belönades till sist med en silvermedalj. Kanske 
kan Rasmus ta JSMguld på hemmaplan nästa år?

Rasmus Janse tog silver i JuniorSM.

Foto: A
ndré N

ilsson

SM bjöd inte bara på schack. Trots en heroisk insats föll våra 
juniorer med 0–2 i fotbollsmatchen mot Rockaden Stockholm.
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Niklas Vatn och Alfons Emmoth.
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Västerås Open
När vi drog i gång Västerås Open 2009 lockade 
tävlingen 132 deltagare, vilket var en mycket bra 
siffra. Trots det var siktet ställt betydligt högre den 
här gången och vi hade därför bytt till rymligare 
lokaler i det centralt belägna Växhuset. Men inte 
ens i våra vildaste fantasier kunde vi drömma om 
att det till slut skulle komma 241 deltagare från hela 
Norden, Estland, Tyskland och Indien! Det gör att 
Västerås Open var Sveriges största öppna turnering 
under 2010. Större än Malmö Open, Påskturneringen 
i Norrköping och större än självaste Rilton Cup.
 Västerås Open 2010 blev en arrangörsmässig 
fram gång och det är glädjande att kunna erbjuda 
våra klubb medlemmar en förstklassig weekend
turnering på hemmaplan, en turnering som dess
utom genererar en skaplig vinst.
 Det blev till slut nybakade stormästaren, tillika 
ratingfavoriten Hans Tikkanen som vann ensam 
på 7½ poäng på 8 ronder före hemmasonen Johan 
Norberg, som gjorde en jättefin turnering och blev 
ensam tvåa på 7 poäng.

Skol-NM
Västerås Schackklubb fick förtroendet av Sveriges 
Schackförbund att arrangera de nordiska skol
mästerskapen i februari. Över 100 spelare, ledare och 
föräldrar från de fem nordiska länderna + Färöarna 
intog Växhuset under fyra dagar och att döma av 
reaktionerna efteråt blev arrangemanget mycket 
lyckat. Så här skrev t.ex. danskarnas lagledare, 
Torsten Lindestrøm, på www.skoleskak.dk:

Svenskerne havde gjort et godt stykke arbejde med 
hensyn til at arrangere turneringen. Spilleforholdene 
var fine i Växhuset centralt beliggende i byen. Hotellet 
lå 50 meter fra spillestedet, og mht. mad kunne man 
hver dag vælge mellem kinesisk, græsk, italiensk 
eller dansk/svensk mad i form af Jensens Bøfhus. 
Turneringen blev styret med kyndig hånd, og der var 
absolut ingen problemer. Godt arbejde af svenskerne!

Rasmus Janse från Västerås Schackklubb var med 
och krigade i toppen av den äldsta åldersklassen och 
belönades med en bronsmedalj.

Talangjakten
VSK fick även nöjet att arrangera Talangjakten i mars. 
Tävlingen är som ett litet SkolSM där deltagarna 
tävlar i två klasser: mellanstadiet och lågstadiet. 
Bäst lyckades vi i mellanstadiegruppen, där Emil 
Carmegren kom på 9:e, Niklas Vatn på 13:e och Filip 
Sjödin på 15:e plats.

Skol-SM i Svedala
Det blev många schacktävlingar i Skåne under året. 
För flera av våra juniorer blev det tredje resan söder
över när det i oktober var dags för SkolSM i Svedala 
utanför Malmö. Men trots det långa avståndet hade 
vi som vanligt en stor trupp med barn och ledare.
 Året innan hade Rasmus Janse bärgat en SkolSM
titel till klubben, men han var inte med i år. Fanns 
det någon annan som skulle kunna axla hans fallna 
mantel?

Foto: C
hrister C

arm
egren

Johan Norberg (till vänster) spelade en snabbremi mot turnerings
segraren Hans Tikkanen i sista ronden och kom på en mycket 
meri terande odelad andraplats.

Medaljörerna i SkolNM:s A:grupp: Nicolai Getz, Norge (silver), 
Roope Kiuttu, Finland (guld) och Rasmus Janse, Sverige och 
Västerås Schackklubb (brons).

Vid Talangjakten i mars fylldes Växhuset återigen till bredden 
av schackspelare. 153 barn från hela landet gjorde upp om de 
åtråvärda titlarna.
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När Ggruppen spelats klart gick det inte att särskilja 
de två i toppen: Kamras Awat och de senaste två årens 
dominant, Filip Landin från Göteborg. Spelarna fick 
själva avgöra om placeringarna skulle lottas eller om 
de ville ha särspel, och de valde det sistnämnda.
 Det första partiet vann Kamras som vit men 
Landin utjämnade snabbt i det andra. Därmed blev 
det så kallad armageddon som fick avgöra, och 
med mindre tid på klockan och återigen med de 
svarta pjäserna var Kamras tvungen att hålla minst 
remi. Han nöjde sig dock inte med det utan vann 
efter starkt spel och kan därmed titulera sig svensk 
mästare 2010!

Det gick bra även i de andra åldersklasserna med 
flera placeringar bland de tio bästa för de våra. Emil 
Carmegren var bara en försmädlig förlust i sista 
ronden från att återigen få kliva upp på pallen i den 
knallhårda 97gruppen: 

Grupp A(1990–93): 14. Martin Orell 4 av 8.
Grupp B (1994–95): 12. André Gabrielsten 5 av 8; 
33. Sebastian Engstrand 3½; 48. Rickard Fernström 
2½ poäng.
Grupp C (1996): 7. Karvan Awat 5 av 8; 25. Michael 
Sjödin 3.
Grupp D (1997): 7. Emil Carmegren 5½ av 8; 9. John 
Svensson 5½.
Grupp E (1998): 6. Filip Sjödin 5½ av 8; 30. Björn 
Birath 2.
Grupp F (1999): 5. Niklas Vatn 8 av 11; 58. Jesper 
Roos 4; 66. Filip Hjelm 3½.
Grupp G (2000): 1. Kamras Awat 9 av 11; 6. Alfons 
Emmoth 7; 33. Jonathan Öberg 4½.
Grupp I (2002–): 8. Vincent Jablonski 6 av 11; 13. 
Martin Vatn 6; 16. Hugo Lundberg 5½ poäng.

Kadettallsvenskan
Västerås Schackklubb hörde inte till rating favoriterna 
i kvalet till Kadettallsvenskan. Men efter en tuff start 
med 1–5 i baken mot omöjliga SK Rockaden, Sthlm, 
gick det som på räls och endast Järfälla lyckades 
snuva oss på ett oavgjort resultat. Till sist blev det 
en överraskande andraplats för oss och kvalificering 
till Kadettallsvenskans final i Malmö. Bäste poäng
plockare i förstalaget blev Rickard Fernström, som 
tog imponerande 6 poäng av 7 möjliga.
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VSKtruppen vid SkolSM i Svedala 2010.

Kamras Awat från Bjurhovdaskolan vann SkolSM:s Ggrupp 
efter ett rafflande särspel och kan numera titulera sig svensk skol
mästare!

Foto: Rasm
us M

yklebust
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Andralaget var med för att se och lära men tog för 
sig ordentligt! Faktiskt pla cerade sig vårt andralag 
före både Rockadens och Sollentunas andralag i 
sluttabellen!
 
Resultat: 1. SK Rockaden I, Sthlm 39 partipoäng; 2. 
Västerås SK I 30; 3. Järfälla SS 28 […] 8. Västerås SK 
II 19½. (13 lag)

Finalen i Kadettallsvenskan spelades i Malmö och 
vårt unga, lågrankade lag spelade respektlöst. Denna 
gång blev det en femteplats, men redan nästa år kan 
prispallen vara inom räckhåll!

Resultat: 1. Limhamns SK, Malmö 22½; 2. SK 
Rockaden, Stockholm 19½; 3. Järfälla SS 17; 4. Växjö
Glasrikets SA 11½; 5. Västerås SK 10½; 6. Limhamns 
SK II 9 poäng.

Juniorallsvenskan
Västerås SK deltog första gången på flera år i högsta 
divisionen i Junior allsvenskan, som denna gång 
spelades i Göteborg. Mål sättningen var att hänga 

kvar, men efter en storseger i sista ronden tog vi 
oss t.o.m. upp på pallen och knep bronsmedaljerna 
bakom omöjliga SK Rockaden Stockholm, som 
kom både etta och tvåa med sina lag. Tredjeplatsen 
innebär att vi är kvalificerade för högsta divisionen 
även nästa år. Lunds ASK gör Järfälla sällskap ner till 
division II.

Resultat: 1) SK Rockaden I 19, 2) SK Rockaden II 
10½, 3) Västerås SK 9½, 4) SS Manhem 8½, 5) Lunds 
ASK 7½, 6) Järfälla SS 5 poäng.

Vårt andralag spelade i division II och kom på plats 
6 av 20 lag. Vann gjorde Växjö SK före Limhamns SK 
och dessa båda lag spelar nästa år i division I.

Distriktstävlingar
I GP 2009/10 vann VSKspelare i samtliga tre 
klasser, nämligen Kamras Awat lågstadiet, Niklas 
Vatn mellanstadiet och Emil Carmegren högstadiet/
gymnasiet. I klubbtävlingen segrade VSK överlägset 
på alla tre stadierna.

På hösten spelades SkolDM i Skinnskatteberg. 
Resultat för de främsta:

Lågstadiet: 1. Agaton Domberg 6 av 7; 2. Adrian 
Pfeiffer 5; 3. Pontus Lindgren 5 poäng.
Mellanstadiet: 1. Johan von Drygalski (Schack i 
Skolan) 6 av 7 [...] 3. Jonathan Öberg 5 poäng.
Högstadiet/Gymnasiet: 1. Rickard Fernström 6½ av 
7 [...] 3. Filip Sjödin 4 poäng.

Det blev både guld och silver till VSK när Fyr
mästaren avgjordes i Virsbo. Favoriten Niklas Vatn 
fick nöja sig med andraplatsen, en försmädlig halv 
kvalitetspoäng bakom segraren Alfons Emmoth. 
Båda tog 6 av 7 poäng. Alfons får chansen att upprepa 
segern nästa år eftersom han bara går i tredje klass. 
Det blev ytterligare några topplaceringar för oss 
genom Itay Allalouf (6:a) och Hugo Lundberg (8:a).
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Rickard Fernström vann sitt parti i den rafflande matchen mot 
Järfälla och bidrog med sina 6 av 7 poäng till att Västerås Schack
klubb kvalificerade sig till finalen i Kadettallsvenskan.

Vårt unga, lågrankade lag tog för sig ordentligt i finalen i Kadett
allsvenskan. Mot segrande Limhamns SK blev det 1–1 vid topp
borden sedan Emil Carmegren besegrat Philip Lindgren.
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Bronsmedaljörer i Juniorallsvenskan: Rasmus Janse (bord 1), 
Max Morin (3), Karvan Awat (4) och Emil Carmegren (2).
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Övriga tävlingar
Vi har varit oerhört aktiva under året när det gäller 
att åka på allahanda tävlingar runtom i landet. 
Framför allt är det juniorerna som åker ut och spelar 
och att räkna upp alla fina prestationer skulle ta upp 
alltför stor plats. Men Karvan Awats fina delade 
fjärdeplats i Ungdomsturneringen Manhem Open 
förtjänar att lyftas fram, liksom John Svensson 
ratingräd i Rockaden Open, där han plussade 
osannolika 119 poäng i rating! Emil Carmegren har 
spelat starkt i en rad seniortävlingar och krigat till 
sig ett förnämligt elotal. I bortamatchen mot Solna 
fick han chansen i Alaget och gjorde elitseriedebut, 
blott 13 år gammal.

Schackfyran
För ett par år sedan förde den förr så stolta 
Schackfyran tävlingen en tynande tillvaro i Västerås. 
Endast 63 elever deltog och något radikalt behövde 
göras.
 På Mats Sjödins initiativ flyttades den inledande 
kvaltävlingen till en vardag på skoltid, vilket gjorde att 
vi redan under försöksåret passerade 200 deltagare. 
Under hösten 2010 utvecklade vi formatet med 
vardags kval ännu mer och förlade den inledande 
tävlingen till Växhuset i centrala Västerås. Resultaten 
lät inte vänta på sig och vi kom upp i närmare 500 
deltagare totalt!

John Svensson är en av våra duktiga juniorer. Här tar han emot 
priset efter sin fenomenala insats i Rockaden Open.
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Schackfyrans stadsdelskval hösten 2010 lockade hela 471 del
tagare – en enorm skillnad jämfört med för ett par år sedan.
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