
NYBRO SCHACKSÄLLSKAP          1(2) 
       
Bildat 1910 
                                                                   

 

 

                                                
                      
 

 

 

ÅRSBERÄTTELSE FÖR NYBRO SCHACKSÄLLSKAP (NSS) (832401-3724) 2020/2021 

 

Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

 

Ordförande:   Lennart Andersson 

Sekreterare:   Johnny Williamsson 

Kassör:   Henrik Carlsson 

Övriga ledamöter: Mikael Cederblad 

Michael Lindén 

Korr sekr (adjung.) Henrik Carlsson 

 

Suppleanter:  Berny Jonsson 

Kent Nilsson 

 

Kommittéer:  ---- 

 

Revisorer under året har varit Tryggve Ivarsson och Mattias Hågestad.  

Revisorssuppleanter, Ingemar Ernstsson och Carl-Axel Hallberg. 

 

Klubbens medlemsantal var 17 vid årets slut, varav 13 seniorer och 3 stödjande medlemmar med 

begränsat medlemskap samt 1 junior.  

 

Klubbens ekonomi är bra. Årets behållning å plusgirot uppgick till 49 940 kr. 

 

På grund av Coronapandemin som bröt ut under 2020 inställdes alla lagturneringar, Allsvenska  

serien startades aldrig medan Blekingeserien hann spela en rond innan den ställdes in.   

Avgiften som inbetalats till Sveriges Schackförbund (SSF) gäller för kommande säsong. 

 

Bästa Poängplockare:    

 

1  Mikael Cederblad    1    poäng  (av 1) 

 

Nybromästerskapet/NSS Klubbmästerskap: (9 deltagare, Kent Nilsson avbröt och Alfred Olofsson 

Johansson ersatte från rond 4.) 

 

1. Mikael Cederblad   6  p 

2. Lennart Andersson  5,5p  

3. Berny Jonsson  5  p 

4. Johnny Williamsson 4,5p 

5. Henrik Carlsson  3   p 

6. Peter Hagström  2,5p 

7. Alfred Olofsson Johansson 1   p 

8. Kent Nilsson  0,5p 

9. Jan Hurtig  0,0p 

 

Aldéns Minnesturnering ( 6 deltagare) 

1. Berny Jonsson 5p  

2. Mikael Cederblad 4p  

3. Jan Hurtig  2p 

4. Henrik Carlsson 2p 

5. Lennart Andersson 2p 

6. Hans Eriksson 0p 
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Julblixten blev inställd pga Coronapandemin. 

 

Påskblixten blev inställd pga Coronapandemin. 

 

 

Nybromästerskapet i blixt kommer att spelas senare, när restriktionerna med anledning av  

Coronapandemin för länet mildras Spelas troligen utomhus under sommaren 2021 i Resebo. Denna års- 

berättelse kommer att kompletteras med resultatet av KM Blixt under förutsättning att den genomförs.  

 

NSS har genomfört en höstlovsvecka för juniorer och tre juniorer deltog, två pojkar och en flicka. Någon  

annan juniorverksamhet har inte förekommit under året. Coronapandemin gjorde det omöjligt att starta upp 

någon organiserad juniorverksamhet. Alfred Olofsson Johansson blev juniormedlem under hösten 2020 och 

med den kunskap om schack han hade då han anslöt har han bara behövt en lättare introduktion/spelförståelse- 

träning. Vi ser Alfred som en lovande junior som har alla möjligheter att bli en framstående schackspelare. 

 

Uteschack (Ingen turnering) 

 

Kalmarspelet (Ingen turnering) 

    

I övrigt har Nybro Schacksällskap 

 

- haft lotteriverksamhet (Bingolotto) 

 

- haft försäljning av böcker och diverse. Se separat redovisning (”Loppis”), 

 

Styrelsen ber att få tacka alla medlemmar för det gångna året och önskar lycka till med  

det fortsatta schackspelandet! Vi vill också tacka alla som skänkt saker till loppisförsäljningen. 

 

Särskilt vill vi tacka 

 

-     Henrik Carlsson för hemsidan www.nybroschack.se och sitt arbete som webmaster, för att ha fixat en  

datoriserad bokföring vid sitt övertagande av posten som kassör, för sin roll som sponsor och sponsor/bidrags- 

finnare. Samt för att han skaffat sig en domarbehörighet som kommer att vara viktig för NSS framöver. 

Samt rent allmänt för den datakunskap som Henrik besitter och som kommer till stor nytta för NSS. 

 

-     Lennart Andersson för att han accepterade att komma tillbaka som ordförande och för att han skötte  

de tre jubileumsarrangemangen (NSS 110 år) ordnade flera stora bidrag från Nybro Kommun, Swedbank och 

Smålands Schackförbund vilket ledde till att NSS har en ekonomi idag som är den bästa i NSS historia!  

Även för ordnande av en tillfällig lokal då Jutegården stängdes för all verksamhet och för en allmänt kreativ 

Initiativförmåga som varit till gagn för NSS under verksamhetsåret.  

 

-     Ingemar Ernstsson och Johnny Williamsson för arbetet i samband med loppisförsäljningen. 
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Hemsida:  www.nybroschack.se  

Juniorer: 
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