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Verksamhetsberättelse för Södra Sandby schacksällskap 2011 

2011 hade klubben 100 medlemmar, varav 86 aktiva. Av medlemmarna är 60 ungdomar, 26 vuxna, 12 

stödmedlemmar och 2 ständiga medlemmar: Av medlemmarna är 54 huvudregistrerade i Södra Sandby SS 

(varav 39 ungdomar) och 46 i SK Bara Bönder (varav 21 ungdomar).  

Klubben har sin verksamhet i östra Lund; Södra Sandby och Dalby. 

Klubbarnas aktiviteter äger rum tillsammans, varför de samredovisas för båda klubbarna i verksamhets-

berättelsen. Klubbarna är ungdomsföreningar anslutna till Sveriges Schackförbund. 

Organisation 

Styrelsen 

Styrelsen, som förutom undertecknade 5 ledamöter har två aktiva suppleanter, Per Eisele och Fredrik Lindner, 

har under året har haft 5 sammanträden.  

Samarbete med SK Bara Bönder 

Samarbetet som började 1997 har fortsatt fullt ut under året i alla åldersgrupper. 

Klubbarnas lokaler 

Den hetaste frågan under året har varit den trista konflikten mellan Södra Sandby SS och Byahusets vänner, 

som genom två kontraktsvidriga hyreshöjningar försatt klubben i en omöjlig ekonomisk situation. Den 

ekonomiska tvisten löstes på ett för oss OK sätt i hyresnämnden och lokalfrågan löstes genom att vi flyttade in i 

en ny lokal vid årets slut, belägen i en paviljong till förskolan Fågelsång nära Uggleskolan. 

I Dalby och Staffanstorp fortsätter det tidigare samarbetet med biblioteket respektive scoutkåren. Lokalen på 

scoutgården i Staffanstorp har även använts till Träpållen och till första ronden i ungdomsserien. 

I Bara skedde under våren en försenad flytt från Barakulien till det nya huset Kuben, där vi har vår onsdags-

verksamhet i konferensrummet på bottenvåningen. Vår invigning kryddas av en simultanuppvisning av Nils 

Grandelius mot 16 av våra ungdomar och 5 seniorer. Endast Håkan Runvik lyckades lura Nils på en halvpoäng. 

I samband med kubeninvigning och Öppet hus på Kuben deltog vi i flera aktiviteter för att föra reklam för vår 

verksamhet. Vi deltog även i Klågerupsdagen på nationaldagen. 

Ungdomsverksamheten 

Verksamheten har bedrivits på 4 orter, Bara, Staffanstorp, Södra Sandby och Dalby i form av basgrupper och 

fortsättningsverkamhet. Samordnare har varit Roland Thapper och som gruppledare har även medverkat Jon 

Loman, Claes Jönsson, Fredrik Lindgren, Viktor Karlsson och Gert Lyngsjö. Många föräldrar har också 

medverkat till att göra verksamheten trivsam och innehållsrik, t ex i samband med avslutningar och andra 

arrangemang med fika och prisutdelning.  

Bidrag från de tre kommunerna, Lund, Svedala och Staffanstorp, statliga bidrag och pengar till båda klubbarna 

från Crafoordska stiftelsen har hjälpt till att finansiera verksamheten, som är ekonomiskt stabil. 

Arrangemang 

DM 29-30 januari 2011 i Staffanstorp 

84 spelare deltog i tävlingen på Centralskolan i Staffanstorp  med bl a 15 spelare från SSBB. Vi fick tyvärr inte 

någon mästare 2011, men två av pokalerna hamnade hos familjen Eisele! Per tog det tredje seniorpriset och 

Linus belade en välförtjänt men mycket överraskande andraplats på samma poäng som segraren. Tack till alla 

funktionärer för ett väl fungerade arrangemang! Alla resultat  - se ”SSBB´s tävlingsverksamhet 2011”. 

Schack 8:an 110319 i Bara 

Styrelsen tackar alla klubbmedlemmar och föräldrar som ställde upp med cafeteria, tävlingslederi m.m. i vår 

egen Schack 8:an innan påsk som totalt mönstrade 11 lag. Vi hade i år med 2 egna lag. Lag 1 kom på 5:e plats 

(31½ p ) en bit efter de oväntade segrarna En Passant (40½), som vann före Manhem 1 och Limhamn 1. Vårt 

andralag kämpade väl men kom på sista plats med 16 poäng. Bordspriser togs av Erik Leonardsson på bord 4 

med 6p (av 7 möjliga) och Tova Erlandsson på bord 8 med 5 poäng. 

Uppstartstävling 

Som inledning på säsongen 2011-12 arrangerade vi en uppstartstävling för andra året i rad med teoriförmiddag, 

pizzalunch och spel i 2 grupper på em – den 17 september. Den äldre femmannagruppen vanns av Oscar Hylén 

med 14p och den yngre 14-mannagruppen av Anton Dik före Linus Eisele och Jacob Jönsson, alla med 13p. 
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Schack under skolloven  

2011 anordnade vi schackaktiviteter för skolungdomar 4 dagar i sportlovsveckan med Roland Thapper som 

huvudledare. Jon, Claes och Fredrik medverkade också. Som vanligt blev alla pristagare och ett extrapris för 

deltagande i alla fyra sportlovsschacken gick till Benjamin Oscarsson. 

 Dalby 21/2 (23 deltagare) Spel i två grupper, Linus Eisele vann grupp 1 på full pott, 12 poäng före 

Benjamin Oscarsson 10 p. Adam och Alvin delade segern i grupp 2.  

 S Sandby 22/2 (11 deltagare) Anton Dik vann på full pott, 12 p före Linus Eisele, 10 p. 

 Bara 23/2 (8 deltagare) Oscar Hylén som vann med full pott, 15 p före Erik Holmgren, 13 p. 

 Staffanstorp . 24/2 (6 deltagare) Segrare blev Benjamin Oscarsson före Hampus Wesslén. 

2011 anordnade vi schackaktiviteter under hösten, främst 2 välbesökta höstlovsschack där som vanligt alla blev 

pristagare. I Södra Sandby blev det rekordmånga deltagare och vi fick snabbinkalla Fredrik som ledare! 

 Dalby med 18 deltagare –. Oscar Hylén vann med full pott (15p) före Hampus Erlandsson (13p). 

 Södra Sandby med hela 30 deltagare! Vinnare gr1: Linus Eisele (12p) före Jacob Jönsson (10p) gr 2: Filip 

Tillberg (12p) och grupp 3: David Hultgran (8p) 

Vår omvärldsverksamhet 

Samarbete med En Passant 

Våra ungdomar har som vanligt spelat två träningsmatcher mot En Passant från Svedala om vandringspriset 

Träpållen. Vårpållen i Staffanstorp den 6 april såg En Passant som segrare med de trista siffrorna 37½-18½ 

medan på Höstpållen i Svedala den 23 nov. var vi 4-5 spelare fler och bjöd på en härlig revansch - 32½-25½. 

Kontakter med skolorna och skolschackklubbarna i de tre kommunerna har under året varit begränsad främst till 

skollovsschack, främst pga otillräckliga ledarresurser. 

Hemsidan 

Klubbens hemsida - www.barabonder.se – bytte 2009 format och har fortsatt vara en aktuell nyhetsförmedlare 

tack vare utomordentliga insatser av Håkan och våra andra redaktörer. Allt som inte står här finner du där! 

Klubbturneringar 

Basgrupperna i Södra Sandby, Dalby, Staffanstorp och Bara har fortsatt med träning en gång i veckan och 

också startat schackskola höst och vår. En ny fortsättningsgrupp har varannanveckoträning i Staffanstorp. 

Under träningarna har bl a genomförts ett miniormästerskap (hösten 2010-våren 2011), en vårbarometer och en 

höstbarometer samt poängjakt både höst och vår.  

De nya utbytena mellan grupperna i Dalby och Södra Sandby blev mycket jämna – på våren blev slutresultatet 

71-71 och på hösten blev resultatet också lika efter omräkning av poängtävlingen. 

Miniormästare 2011 blev Oscar Hylén med maximala 21 poäng före tre spelare på 17 poäng: Anton Dik, Johan 

Belander och Linus Eisele. 46 spelare deltog. 

Vårbarometerns segrare blev Anton Dik, Hampus Erlandsson, Oscar Hylén och Hampus Wesslén. 

Vårens poängjakt vanns av Maximilian Loive, Linus Eisele, Oscar Hylén och Hampus Wesslén. 

Höstbarometerns segrare blev Jacob Jönsson, Linus Eisele, Johan Belander och Melker Lindner. 

Höstens poängjakt vanns av Jacob Jönsson delat med Anton Dik, Hampus Erlandsson, Måns Bard-Nilsson och 

Melker Lindner 

Fortsättningsgruppens tävling vanns av Jacob Jönsson före Anton Dik, Hampus Wesslén och Ruben Åkerlund..  

Södra Sandby och i Bara har haft senior- och ungdomsverksamhet på måndagar respektive onsdagar. 

Klubbmästerskapet spelades i två grupper, en på varje ort. Baragruppen vanns av Gert Lyngsjö, Sandbygruppen 

av Roland Thapper. Särspel sker under 2012. Juniormästare blev Torkel Loman efter särspel mot Oscar Hylén.  

Lusseblixten 2011: 
Seniorer-kadetter: 1) Håkan Lyngsjö, 2) Rick Burmeister, 3) Håkan Runvik, (16 deltagare) 
Miniorer: 1) Linus Eisele, 2) Anton Dik 3) Jacob Jönsson (10 deltagare) 
Nybörjare: 1) Isak Simonsson 12p, 2) Oliver Svahn 10p och 3) Elias Fors 10p (13 deltagare) 

Detaljer från klubbtävlingarna och deltagande i andra tävlingsarrangemang finner du i bilagan ”SSBB´s 

tävlingsverksamhet 2011”, men också på hemsidan i nyhetsarkivet (och i de vid avslutningarna utgivna vårinfo 

2011 och julinfo 2011). 
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Serierna 

Seniorserierna 
Allsvenskan div 2 grupp 8: Förstalaget tog 7 poäng (32,5 pp) och hamnade på plats 3. 
 

Skåneserien div IV: Andralaget tog 10 poäng (24 pp) och kom tvåa, en hårsmån från förstaplatsen. 
 

Skåneserien div IV: Tredjelaget kom på 6:e plats med 5p (15,5 pp) 

Våra 5 lag i ungdomsserierna  
Ungdomsserien div 1 Vårt förstalag hade för många reserver i ett par viktiga matcher och fick nöja sig med en 
seger och 5:e och näst sista plats, tyvärr innebärande nedflyttning.  
 

Ungdomsserien div II Andralaget tog 7 poäng och kom mitt i serien, plats 5. 
 

Ungdomsserien div III Tredjelaget tog också 5 poäng och tog också en femteplats.. 
 

Ungdomsserien div IV I denna serie hade vi två lag, lag Södra Sandby lyckades med 9 poäng ta hand om 
andraplatsen i serien (vilket i princip innebär uppflyttning) medan lag Dalby med 7 poäng och 14,5 partipoäng 
kom på delad 3-6-plats!! Efter ytterligare särskiljning blev det plats nummer 4-5. 

Externa tävlingar under året 

Förutom vårt eget arrangerade DM i Staffanstorp i januari medverkade våra seniorer och ungdomar flitigt i 

framför allt distriktets tävlingar, men även i en rad andra tävlingar, de viktigaste nämns nedan. 

I flick-SM i Göteborg 21-23 januari kom Tova Erlandsson på en utmärkt 10:e plats bland 23 deltagare i 

lågstadiet och var bästa flicka född 2003! 

Skollags-DM 6/3 spelades i Svedala. Mellanstadiet: Plats 5 (av 8): Stanstorpsskolan från Staffanstorp med 

11,5p. Lågstadiet: Byskolan, Södra Sandby blev 3:a med 11,5 p och Skrylleängsskolan från Dalby 4:a med 9p. 

Masken-Ålen samlade 8 stycken från klubbarna. Torkel Loman blev femma i Ålen på 4p mot tufft motstånd. 

Johan Belander kom på plats 12 i Masken A, och Linus Eisele delade 10:e platsen i Masken B med 4 poäng. 

Talangjakten i Linköping spelades den 26/3 (samtidigt med Masken/Ålen) i Linköping. Det är en tävling i två 

klasser; en för lågstadiet (födda -01 eller tidigare) och en för mellanstadiet (födda -98 till -00). Klubben 

representerades av Jacob Jönsson  (20:e plats med 5p) och Anton Håkansson Dik (plats 54 med 3p).  

Nordiska mästerskapet spelades i Reykjavik, där Christin Anderson med 5p (av 9) placerade sig på plats 65 (av 

166) och samtidigt blev nordisk dammästarinna! 

I Mragel Open 11 april deltog Håkan Lyngsjö med 2,5 p (av 6) i ett starkt startfält. 

GP-finalen: (14-15 juni) För första gången på länge fick klubben en GP-mästare. Torkel Loman vann junior-

klassen på utmärkta 391 poäng. I kadettklassen: Simon Eisele plats 12 (342 p). Äldre miniorer: Oscar Hylén 

delad plats 4 med 414p. Yngre miniorerna: Linus Eisele plats 5 med 442 p. 7:a kom Jacob Jönsson med 433 p. 

Växjöspelen 18-19 juni: Jacob Jönsson kom 2 i juniorer D på 4p (av5). 

SM spelades i Västerås 17-24 juli. Familjen Eisele (Per, Simon och Linus) deltog med goda resultat, liksom 

Gert Lyngsjö som i weekendturneringen tog fina 4 (av 5) 

I Politiken cup 30 juli – 10 augusti deltog med goda resultat Håkan Lyngsjö 6 poäng (pl 84 av 311), Christin 

Andersson 5½ p och Rick Burmeister 5½ p. 

Skånska skolmästerskapet 1 okt i Malmö:  Klass C vanns av Oscar Hylén 4 (av 4) och i klass G tog vi de tre 

första platserna!  1. Jacob Jönsson 20p (av 21) 2. Linus Eisele 19p. 3. Anton Dik 18p. 

Eslövsjubileum 25 sept. I blixttävlingen vann vårt lag och vårt lag i 38:an kom på andra plats. 

Skol-SM i Säffle 14-16 oktober. 8 av våra ungdomar deltog och i klass G fick vi 3 topprestationer: 2. Linus 

Eisele 8½ p 67,5 kvp, 3. Jacob Jönsson 8½ p 67 kvp och 5. Anton Dik 7 p 67,5 kvp 

 

Styrelsen 2011: 

 

Roland Thapper Gert Lyngsjö Eva Grandelius Rick Burmeister Sofie Haväng 

Roland Thapper Gert Lyngsjö Eva Grandelius Rick Burmeister Sofie Haväng 

Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 


