
Nyheter 2019

2019-10-26

KM i blixtschack inbjudan

19 december spelas årets klubbmästerskap i blixtschack. Mer information här.

2019-10-22

Oskarshamns SS tog båda poängen i den allsvenska premiären

I första ronden i allsvenskans div II grupp 7 vann Oskarshamns Schacksällskap, på borta plan,
mot Hultsfreds SK II med 5-3. Vinster till Mathias Johansson, Stefan Fransson, Zaim 
Jelcinovic och Sasa Milojevic samt remi för Josip Vrabec och Abdulrazak Abdulrahim.

Efter första ronden ligger klubben på en delad andra plats i tabellen tillsammans med Ölands 
SS.

Klubbens nytillskott Abdulrazak Abdulrahim gjorde en fin debut i laget

Nästa rond Oskarshamn kommer att spela hemma mot Kristianstad Schacksällskap, söndagen 
den 10 november.

2019-10-11

KM i snabbschack inbjudan

16 november spelas årets klubbmästerskap i snabbschack. Mer information här.

2019-09-21

SS KalmarUnionen distriktsmästare i blixt för lag 

Under helgen arrangerade Oskarshamn DM i blixt för lag och individuellt. Totalt deltog 30-
talet spelare i turnering och där Oskarshamn ställde upp med tre lag. I lagtävlingen deltog 
totalt 8 lag och segrade gjorde SS Kalmarunionen med 11 poäng, före Oskarshamn I på 
samma poäng men med 2,5 partipoäng mindre. Även Oskarshamn lag II lyckades bra och 
kunde placera sig på en god 5:e plats. Oskashamns ungdomslag (lag III) gjorde också en bra 
turnering med flera fina partier. 

I den individuella grenen segrade Franko Lukez Nybro SS med 8 poäng före Stefan Björklund
SS Kalmarunionen, 7,5 poäng och på tredjeplats kom Jörgen Karlsson Västervik ASK med 7 

http://oskarshamnsschacksallskap.se/h%C3%B6sten-2019/km-blixtschack-2019.html
http://oskarshamnsschacksallskap.se/h%C3%B6sten-2019/km-snabbschack-2019.html


poäng. Bästa Oskarshamnsspelare blev Abdulrazak Abdulrahim som tog 6 poäng, Stefan 
Fransson, 5,5 poäng och Josip Vrabec, 5 poäng.   

Tävlingsledare var Magnus Spång

Domare var Josip Vrabec och Stefan Fransson 

SS Kalmarunionen vinnare i lagtävlingen

Från vänster: Rikard Unelius, Percy Fransson, Per Eriksson och Stefan Björklund

Hela resultatlistan finns här

Pristagare i den individuella tävlingen

Från vänster: Jörgen Karlsson, Franko Lukez och Stefan Björklund

http://oskarshamnsschacksallskap.se/sm%C3%A5landsm%C3%A4sterskap.html


2019-09-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Höstturneringen är igång

Tabell och spelschema finns här.

2019-09-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Fortfarande platser kvar i "nybörjarkurs" för vuxna
Läs inbjudan här.

2019-08-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Josip Vrabec vinnare i sommarens uteschacktävling

Oskarshamnsmästerskapet i uteschack avgjordes som tidigare på Döderhultarns plats. Josip 
försvarade sin titel från förra året då han besegrade Stefan Fransson i finalen. Trea kom 
Magnus Spång före Zaim Jelcinovic på fjärde plats. 

http://oskarshamnsschacksallskap.se/h%C3%B6sten-2019/schackkurs.html
http://oskarshamnsschacksallskap.se/klubbt%C3%A4vlingar/2019-h%C3%B6stturnering.html


Bilden till vänster: Zaim Jelcinovic,  Bilden till höger: Stefan Fransson, Josip Vrabec och 
Magnus Spång

2019-08-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Lördagen den 21 september inbjuder Smålands Schackförbund och Oskarshamns 
schacksällskap till 2019 års DM i blixt i Oskarshamn.

I DM spelas både en lagtävling och individuellt.

Tävlingen kommer att eloregistreras.

Läs inbjudan här.

2019-07-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Svenska GP-turneringen startar den 2 augusti med deltävlingen Cellavision Chess Cup i
Lund

Mellan den 2-4 augusti spelas den första deltävlingen i Lund. Över 250 spelare är anmälda 
och bland dessa finns flera GM och IM-spelare. 

Från Oskarshamn deltar två lovande spelare, Magnus och Lukas Spång. Tävlingen är indelad i
7 deltävlingar där spelarnas 5 bästa resultat avgör slutställningen. 

Den sista deltävlingen spelas i Tylösand (Deltalift Open) mellan den 21-23 maj 2020. Vi 
håller tummarna för Magnus till vänster i bild och Lukas till höger i bild.

Inbjudan      

Läs mer om GP-turneringen

Resultat

https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=7198
https://schack.se/svenskt-grand-prix/
http://oskarshamnsschacksallskap.se/onewebmedia/SmSF%20OSS%20DM%20blixt%202019%20inbjudan.pdf


2019-07-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Årets Höstturnering startar den 29 augusti. Anmäl er till tävlingen senast den 15 
augusti.

Läs mer: Inbjudan

2019-07-15

Erik Blomqvist ny svensk mästare i schack

Erik Blomqvist, SK Rockaden, blev ny svensk mästare i schack då han tog 6,5 poäng av 9 
möjliga. På andra plats kom Tiger Hillarp Persson, Lund ASK, och på tredjeplats kom Pia 
Cramling, Wasa SK. 

Tre oskarshamnare deltog i tre olika klasser. Bäste oskarshamnare blev Mathias Johansson 
som kom på prispallen två gånger, i Wekeend-turnering och i klass II. 

I Wekeend-turnering, grupp 2, kom Mathias på andra plats med 3,5 poäng av 5 möjliga och i 
klass II, grupp 2, lyckades Mathias ta andra plats med 4,0 poäng av 7 möjliga. Mathias blev 
den enda av de 865 spelare som lyckades nå prispallen två gången.

Mathias fick också ta emot pris för sin prestation i första ronden mot Bengt Wihlborn, Växjö 
SK. Josip Vrabec deltog i Veteran klass 65+ och kom med 4,5 poäng av 9 möjliga på delad 
23-24 plats. I Blixt-SM deltog 175 deltagare och Josip Vrabec tog 5,0 poäng över de 11 
ronderna och kom på 117 plats.

Lars-Johan Andersson spelade i Veteran allmän klass där han tog 2 poäng av 7 möjliga. Lars-
Johan slutade på en 24e plats.

Mathias och Josip spelade också mot Nils Grandelius (2691) i en klocksimultan på 20 bord. 
Nils tog 19,5 poäng av 20 möjliga.

http://oskarshamnsschacksallskap.se/inbjudan-h%C3%B6stturnering.html


Den före detta Oskarshamnsspelaren Per-Olov Larsson (1954) besegrade den tvåfaldiga 
svenska mästaren för veteraner 65+ GM Juan Bellon Lopez (2343) vilket tog honom till en fin
femteplats i gruppen.

Alla resultatet från SM finns här.

Bilden från vänster:

Lars-Johan, Josip och Mathias

https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=6991


Bilden till vänster:

Josip och Mathias i mötet med Nils Grandelius

Bilden till höger: Ulf Andersson omgiven av Josip och Mathias

2019-07-08

Bra start på SM

Mathias Johansson fick en flygande start på sitt SM-spelande.

I den första helgturneringen (grupp 2) kom han på en strålande andraplats.

Klubben skickar sina finaste gratulationer!

Resultatet finns här.

2019-07-05

Mathias, Josip och Lars-Johan spelar i SM 

SM-2019 kommer att spelas i Stiga Sports Arena, Eskilstuna, 5-14 juli. Mathias Johansson 
kommer att spela i Klass II, Weekend 1 och Blixt-SM. Josip Vrabec kommer att spela 

https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=7485
https://schack.se/tavling/schack-sm/


Veteran-SM 65+, Blixt-SM samt SM i schackproblemlösning medan Lars Johan Andersson 
kommer att spela Veteran Allmän. Notera att Josip ska försvara förra årets titel i 
schackproblemlösning.

Totalt förväntas mellan 750 och 800 deltagare vara med under SM-veckan i åldrarna 7-90 år. 
Tävlingen arrangeras av Sveriges Schackförbund.

 Josip kommer också att representera Smålands Schackförbundet under kongressen som 
ombud.

2019-06-26

Nu startar vi uteschack på Döderhultarns plats

Lördagen den 29 juni mellan kl. 10-12 börjar vi med uteschack på Döderhultarns plats. Vi 
kommer att arrangera uteschack fram till sista lördagen i augusti med uppehåll för helgerna 
under SM-veckan. 

29 juni - Sommarschack: 10.00-12.00 & Musik: Leo Hertzberg från Borgholm

6 juli - Musik: Ardiana Gimolli från Hultsfred. 

13 juli - Musik: Erik Rehngren från Västervik. 

20 juli - Sommarschack: 10.00-12.00 & Musik: Elin Namnieks från Oskarshamn/Linköping. 

27 juli - Sommarschack: 10.00-12.00 & Musik: Hildur Höglind från Karlskrona. 

3 augusti - Sommarschack: 10.00-12.00 & Musik: Steso songs från Hultsfred. 

10 augusti - Sommarschack: 10.00-12.00 & Musik: Dimpker Brothers från Västervik. 



17 augusti - Sommarschack: 10.00-12.00 

24 augusti - Sommarschack: 10.00-12.00 

31 augusti - Sommarschack: 10.00-12.00 samt Oskarshamnsmästerskapet i uteschack. 

Välkomna!

2019-06-16

Succé för Johan i Växjöspelen

Johan Hultberg slutade på första plats med 2,5 poäng av 3 möjliga i grupp 14 i Växjöspelen 
2019 som avslutades idag. Han plussade 16.8 ratingpoäng och passerade gränsen 1700 i Elo-
talet. Hans ELO prestation var 1946. 

Tävlingen vanns av Anders Wengholm, Alingsås SS före Mattis Olofsson Dolk och Emil 
Lindahl, båda från Växjö SK. Total deltog 82 spelare indelad i 20 grupper och 14 spelare i 
ungdomstävlingen.

Resultat grupp 14

1a Johan Hultberg     Oskarshamn     2,5 poäng

2a Stefan Myrenfors  Helsingborg      2 poäng

3a Per-Olov Hartwig  Växjö               1 poäng

4a Valle Lorenzo       Emmaboda       0,5 poäng

2019-06-10

Inga Wretlund tog ACM (Arena Mästar Kandidat) titeln i online schack 



Inga Wretlund blev den andra kvinnan i Sverige med online titeln! Notera att i Sverige finns 
99 kvinnor på FIDE:s ratinglista.

Inga är konstnär och bor i Vånevik. Hon är medlem i Oskarshamns SS från 01-01-2018. Hon 
tog en 3:e plats i KM-2019 grupp B

2019-06-06

Schack på nationaldagen

På den svenska nationaldagen visade föreningen upp sin verksamhet i stadsparken. Många 
nyfikna besökare i alla åldrar visade intresse och fick också på att prova på att spela i det fina 
sommarvädret. 

Magnus Spång och Rosita Backensved stod för arrangemanget. 

2019-06-06

Succé för Mirsad i snabbschacks-DM

På Sveriges nationaldag 2019 spelades Sommarcupen/DM i snabbschack i Västervik. 
Oskarshamns representerades av Josip Vrabec och Mirsad Homovic. Mirsad slutade på god 
femte plats med 4 poäng av 7. Josip kom på åttonde plats med 3,5 poäng. Mirsad plussade 36 
medan Josip plussade 6 ratingpoäng.



Smålandsmästare blev topprankade IM Bengt Lindberg (2382) från Växjö SK, som vann alla 
sina partier. Victor Nilsson (2105) kom på andra plats med 6 poäng och Jörgen 
Karlsson (2025) kom på tredje plats med 4,5 poäng. Båda från Västerviks ASK.

Femton spelare deltog från 6 olika schackklubbar.

Foto: Från vänster, Josip Vrabec och Mirsad Homovic

2019-05-29

Den tionde upplagan av OKG-draget har avgjorts 

Fyra deltagare spelade en dubbelrondig turnering. Årets vinnare blev kadett Lukas Spång som
gjorde ett strålande resultat genom att vinna alla sina partier. Bröderna Pavle och Filip 
Milojevic kom på delad andra plats med tre poäng.

Resultat: Bästa kadett: Lukas Spång. Bästa minior: Pavle Milojevic. Bästa knatte: Josip Brtan.

Foto fr.v. Lukas Spång, Pavle Milojevic, Josip Brtan och Filip Milojevic

2019-05-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Stefan Fransson tog hem KM 2019



11 spelare, fördelade i två grupper, deltog i årets KM. I grupp A segrade Stefan Fransson på 
8,5 poäng före Magnus Spång, 7 poäng och Bozur Gajic på 6,5 poäng. I grupp B segrade 
Lukas Spång i stor stil då han vann samtliga sina partier och fick därmed 8 poäng. På en god 
andraplats kom föreningens nya medlem, Dejan Sajinovic, och tre blev Inga Wretlund. 

Resultat och slutställning

2019-05-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Allsvenskan 2019 - 2020

Nu är den preliminära lottningen för allsvenskan 2019-2020 färdig. OSS spelar även nästa 
säsong i division II grupp 7 

där Eksjö SK II, Växjö SK II och Kristianstads SK får räknas som favoriter. Kan OSS skrälla?

2019-04-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sociala medier

Nu finns vi både på facebook, instagram och twitter. Följ och dela!

2019-04-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nu är det dags för 10:e upplagan av OKG Draget för ungdomar som spelas den 18 maj. 

Välkomna!

Läs mer i inbjudan

2019-04-17 

Kurs, träningskvällar och Facebook

Nu är programmet för höstterminen färdigt och det finns några spännande nyheter att berätta 
om. 

Det kommer att bli en schackkurs för vuxna "nybörjare". Både den som aldrig har spelat och 
den som kan lite grand är välkommen att vara med. Enda villkoret är att man är född 2003 
eller tidigare. Efter kursens slut ordnas en Prova På-turnering för den som vill. Sprid gärna 
den här informationen till personer som du känner.

http://oskarshamnsschacksallskap.se/h%C3%B6sten-2019/prova-p%C3%A5-turnering.html
http://oskarshamnsschacksallskap.se/h%C3%B6sten-2019/schackkurs.html
http://oskarshamnsschacksallskap.se/h%C3%B6sten-2019/index.html
http://oskarshamnsschacksallskap.se/onewebmedia/OKG%20draget%202019%20.pdf
https://www.twitter.com/ohamn_schack
https://www.instagram.com/oskarshamns_schacksallskap/
http://www.facebook.com/oskarshamnsschacksallskap/
https://member.schack.se/ShowTournamentServlet?id=7300
http://oskarshamnsschacksallskap.se/klubbt%C3%A4vlingar/klubbm%25c3%25a4sterskap.html


För det andra kommer det under hösten att bli ett antal träningskvällar. De kommer att bli på 
torsdagar och olika personer kommer turas om att vara ledare. Datumen för träningskvällarna 
finns i programmet.

För det tredje så har klubben numera en Facebook-sida. Ni som har Facebook får gärna dela 
och lajka sidan så att fler kan se information om klubben den vägen.

Inbjudan till 2019 års höstturnering finns också att läsa.

2019-03-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oskarshamn räddade nytt div 2 kontrakt

Det blev vinst för Oskarshamns SS i säsongen sista lagmatch mot Ronneby SK med 6,5-1,5 
efter vinster till Josip Vrabec, 

Mathias Johansson, Juha Koivuniemi, Johan Hultberg, Bozur Gajic och Zaim Jelcinovic samt 
remi för Stefan Fransson.

Det innebar att föreningen slutade på en femteplats och klarade därmed nytt kontrakt i 
allsvenskans division II.

2019-03-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Framgångar för oskarshamnare i Schackbarometern 2018/2019

Schackbarometerns finalspel i Oskarshamn slutade med fina framgångar för spelare från 
Oskarshamns SS. Pavle Milojevic kom på en utmärkt andra plats i sluttabellen i knatteklassen 
och Filip Milojevic kom på en fin tredje plats i kadettklassen. 

Omar Chami kom på sjätte plats i kadettklassen. Alla deltagare fick en fin minnesplakett med 
sig hem och förhoppningsvis ett vackert minne av finalen i Oskarshamn.

Slutresultat efter 6 omgångar:

Knattar (11 st)

1. Mate Nagy, Linköpings ASS

2. Pavle Milojevic, Oskarshamns SS

3. Viktor Nilsson, Ljungby SK

Miniorer (22 st)

http://oskarshamnsschacksallskap.se/h%C3%B6sten-2019/h%C3%B6stturnering-2019.html
https://www.facebook.com/oskarshamnsschacksallskap
http://oskarshamnsschacksallskap.se/h%C3%B6sten-2019/index.html


1. Johannes Martin, Växjö SK

2. Hugo Karlsson, Eksjö SK

3. Alexandra Sandberg, Västerviks ASK

Kadetter (6 st)

1. Vigor Lundblad, Eksjö SK

2. Cecilia Råvik, Vaggeryds SK

3. Filip Milojevic, Oskarshamns SS 

Bild: Pavel Milojevic t.v. Filip Milojevic t.h.



2019-03-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Schackfyrans kommunfinal slutade med dubbel Kristinebergsseger

I den elfte kommunfinalen sedan den rikstäckande tävlingen etablerades i Oskarshamn deltog 
ca 80 elever från fyra klasser i kommunen. Tävlingen avgjordes denna gång i 
Kristinebergsskolan där 1:platsen delades mellan Kristinebergskolan 4b och 

4c tätt följt av Påskallavikskolan 4 och Norra skolan 4c.

2019-03-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oskarshamn fick halva poängen mot Nybro

Sjätte ronden i den allsvenska serien för div 2 spelades under helgen. Oskarshamn tog emot 
Nybro på hemmaplan. Det blev en jämn kamp mellan de båda lagen som till slut resulterade i 
en delad poäng, 4-4. Mathias Johansson, Stefan Fransson och Bozur Gajic vann sina partier, 
medan Nabih Seman och Sasa Milojevic spelade remi. En rond återstår och Oskarshamn 
kommer att spela hemma mot Ronneby SK, söndagen den 24 mars, en match som 
Oskarshamn måste vinna för att klara nytt div 2 kontrakt. 

2019-02-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kristianstad - Oskarshamn slutade 5,5-2,5

I femte ronden i Allsvenskan Div II grupp 7 förlorade Oskarshamns Schacksällskap med 5,5-
2,5 borta mot Kristianstad. Stefan Fransson och Johan Hultberg vann sina partier, medan 
Josip Vrabec spelade remi. Nästa match spelas den 10 mars hemma mot Nybro SS.



2019-01-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Inbjudan till KM 2019

Under våren spelas KM där första ronden planeras preliminärt till den 24 januari. Inbjudan

2019-01-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oskarshamnsförslust mot Öland

I fjärde ronden i Allsvenskan Div II grupp 7 förlorade Oskarshamns Schacksällskap med 4,5-
3,5 hemma mot ett starkt Ölandslag. Ändå godkänt resultat eftersom motståndarna hade bättre
rating på alla 8 bord. Det var en mycket jämn drabbning som lika gärna kunnat sluta tvärtom. 
Stefan Fransson, Zaim Jelcinovic och Johan Hultberg vann sina partier, medan Josip Vrabec 
spelade remi. 

Nästa mach spelas den 3 februari i Kristianstad.

2019-01-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

FM Anders Bäcklund vann Aspacupen

Den traditionella Aspacupen arrangerades för 38:e gången i Västervik den 6 januari. Efter åtta
ronder vann en av storfavoriterna, FM Anders Bäcklund, Kungstornet, Stockholm med 8 
poäng följd av förra årets vinnare Patrik Lindborg, Hultsfreds SK, med 6 poäng och 
hemmaspelare Jörgen Karlsson, med 5,5 poäng. Total deltog 21 spelare, varav 6 ungdomar, 
bland dessa fanns inte mindre än 6 Oskarshamnare. 

Bästa Oskarshamnare blev Juha Koivuniemi på en fjärde plats med 5 poäng, följt av Sefan 
Fransson 4,5 poäng och Josip Vrabec på 4 poäng. Saša Milojević tog 3 poäng lika många som
Pavle Milojević och Filip Milojević tog 2 poäng.

Oskarshamns deltagare i bild: Stefan Fransson, Pavle Milojevic, Sasa Milojevic, Josip 
Vrabec, Filip Milojevic och Juha Koivuniemi.

http://oskarshamnsschacksallskap.se/inbjudan%20km%202019.html



