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Styrelsen har under verksamhetsåret, som sträcker sig från 1/9 2003 till 31/8 2004, haft 4
protokollförda sammanträden. Årsmöte hölls den 1 oktober 2003. Klubbens ordinarie
schackverksamhet har bedrivits på onsdagskvällar i Hammarbacksskolan. Därutöver har vi
haft tre seniorlag och ett juniorlag igång och även deltagit i Stockholms schackförbunds GP-
tävlingar för juniorer.

Styrelsen har bestått av:
Lars Ekman ordförande
Lennart Pettersson kassör
Heinz Schmidt sekreterare
Matz Sjölund materialförvaltare
Anders Månsson ledamot
Erik Gustafsson suppleant

Medlemmar den 1 januari 2004:

Ålder Pojkar Flickor
0–6 0 0
7–15 78 17
16–19 4 0
20–25 5 0
26– 18 1
SUMMA 105 18 = 123



Allsvenskan div III

Hösten började med ännu ett möte med Järfälla, och den här gången skulle det visa sig vara
deras tur att vinna. Förlusten blev knapp men ingen hade kunnat klaga om Järfälla hade fått
någon poäng till. Helt plötsligt kändes det viktigt att vinna mot Saltsjöbaden för att hålla
marginal till tabellbotten men det ville sig inte där heller – ännu en knapp förlust.

Den hemska hösten avrundades med en tredje förlust, den här gången mot Passanten 2 som
vi besegrade förra vintern.

Vändpunkten kom i januari mot Sollentuna 3, som hade vänligheten att ställa upp med bara
fem spelare. Med 3-0 i ryggen lyckades vi spela oavgjort på övriga bord och vinna matchen.
Rockaden 3 har vi sällan kunnat rubba och det gick inte den här gången heller, vilket
placerade laget på en stadig sjundeplats efter fem omgångar. Helt plötsligt var det ett måste
att plocka hem de två sista matcherna.

Och visst gick det vägen. Jumbon Solna 3 kämpades ner på ren tyngd, vi kunde ha fått både
ett och två poäng till om det inte hade slarvats lite på slutet, och till sista matchen mot UASS
4 lyckades vi mönstra säsongens starkaste lag.

Bästa poängplockare blev Lars med 4 poäng, och han var också en av två som spelade
samtliga matcher – den andre var Leif N.

Resultat:
1. VSK — Järfälla 3½ – 4½
2. VSK — Saltsjöbaden 3½ – 4½
3. VSK — Passanten 2 2½ – 5½
4. VSK — Sollentuna 3 5½ – 2½
5. VSK — Rockaden 3 1½ – 6½
6. VSK — Solna 3 5 – 3
7. VSK — Upsala ASS 4 5 – 3

Slutställning:
1. Rockaden 3 14 42½
2. Passanten 2 12 38
3. Järfälla 9 30
4. Sollentuna 3 6 27
5. Vallentuna 6 26½
6. Upsala ASS 4 5 22½
7. Saltsjöbaden 4 19½
8. Solna 3 0 18

Lag-DM div II

Liksom i allsvenskan inledde lag-DM-laget med att förlora mot ett lag som vi slagit två år i
rad. Efter detta kom årets utskåpning när vi bara plockade en ynka poäng mot Bollmora, och
den kom tack vare Stina som slet i fyra timmar minus ungefär en halvminut för att vinna.

Förlusten mot Rockaden var mer väntad,  de har ett bättre lag än vi och det hela blir inte
bättre av att Vallentunalaget saknade tre (!) spelare. Skrällmatchen mot Farsta gav ett
tillfälligt andrum eftersom vi hade rejält med klockflyt men en avslutande förlust mot
Stockholms SS 2 innebar att nedflyttningen till division 3 var ett faktum.

Lennart P och Lars spelade alla matcher men mest poäng tog Per (2/3) och Magnus (2/2).

Resultat:
1. VSK — Kristallen 2 3½ – 6½
2. VSK — Bollmora 1 – 9
3. VSK — Rockaden 3 1½ – 8½
4. VSK — Farsta 2 5½ – 4½
5. VSK — Stockholms SS 2 3 – 7



Slutställning:
1. Rockaden 3 8 32
2. Stockholms SS 2 6 27½
3. Bollmora 5 27
4. Farsta 2 5 26
5. Kristallen 2 4 23
6. Vallentuna 2 22½

Allsvenskan div IV

Noll poäng är aldrig kul att ta, men när motståndarlaget har cirka 500 poäng högre
snittranking kan man ändå ta smällen med viss fattning. Desto bättre kändes det att vinna
borta mot UASS, och oavgjort mot den andra seriefavoriten Åland var en riktigt
styrkebesked.

Väddö blev för tufft och Roslagsbro valde att toppa matchen mot oss för att ta sig ur
bottenträsket; det kunde ha blivit 5-0 om inte Linus hade bjudit sin motståndare på en vals
som han inte hängde med i. Förlusten mot jumbon Rånäs innebar oundviklig nerflyttning och
sedan blev det stryk mot Gambit 2 av bara farten.

Erik och Matz spelade alla sju matcherna och tog också flest poäng, 2½ vardera.

Resultat:
1. VSK 2 — Schack-78 2 0 – 5
2. VSK 2 — Upsala ASS 5 4 – 1
3. VSK 2 — Åland 2½ – 2½
4. VSK 2 — Väddö 1 – 4
5. VSK 2 — Roslagsbro 1 – 4
6. VSK 2 — Rånäs 2 – 3
7. VSK 2 — Gambit 2 1½ – 3½

Slutställning:
1. Schack-78 2 11 25
2. Åland 10 22
3. Gambit 2 8 19½
4. Roslagsbro 8 17
5. Upsala ASS 5 8 16½
6. Väddö 6 16
7. Vallentuna 2 3 12
8. Rånäs 2 12

Sparbankscupen

Sparbankscupen inleddes med ett briljant schackdrag av lagledare Lars – för att slippa lämna
handikappoäng mot Faringe/Rånäs tog han ut laget nerifrån på rankinglistan. Det lyckades, vi
vann med 7–3. Semifinalen mot Gambit 2 blev en rysare, med två partier kvar var vi tvungna
att ta minst en poäng men förstabordet var en klar remiställning och på fjärde blev Leif A av
med en pjäs. Men på de få minuter som återstod hände mystiska saker och Vallentuna vann
båda partierna.

Klart för final mot Gambit 1 sålunda, och nu var det vi som fick fem handikappoäng med
oss från start. Fast först lämnade vi walk-over varpå Gambit kontrade med att erbjuda ett nytt
matchdatum. När matchen väl spelades behövde vi vinna tre partier och det gjorde vi; både
Tomas och Anders svarade för eleganta överkörningar. Det var den andra cupsegern för
Vallentuna, den första kom 2002.



Lag-JDM

Vallentuna deltog inte i år. Heller.

Klubbmästerskapen

Ett öppet KM genomfördes under hösten, med Johan Auby som segrare före Lars. Tyvärr
ställde bara sju deltagare upp.

Vårens Norrortsmästerskap dominerades som vanligt stort av Sollentuna. Pallplatserna gick
till i tur och ordning Haroon Azizi, Thomas Estegård och Michael Rygaard. Bäste
Vallentunaspelare blev i vanlig ordning Lars med 5 poäng och en femteplats, halvan efter
kom Mats P.

Övriga tävlingar

Ur mängden av seniortävlingar ska här nämnas en: Hallstahammar Open som spelades i
september. Fyra Vallentunaspelare åkte dit och lyckades komma hem med fem – eller var det
sex? – priser. Framför allt minns vi Anders vana att plocka ner högrankade spelare.

Anders låg länge bäst till av Vallentunaiterna men i den sjunde och sista ronden seglade
Stina och Lars ifatt honom. Alla tre slutade på fyra poäng.

Vallentunamästerskapet

51 deltagare var om inte rekord så i alla fall bra nära. Tyvärr gjorde det också att tävlingen
tog så pass lång tid att vi tvingades gå ner till fem ronder i låg- och mellanstadiet. Som
vanligt trängde sig ett par icke klubbspelare in på prispallarna, både Patrick Thomenius och
Oskar Berglund har stått där förr.

Resultat:
Högstadiet (4 deltagare) Mellanstadiet (24 deltagare)
1. Linus Centerström, Hammarbacken 1. Navid Naserol-Adl, Ormsta
2. Anton Sterner, Hammarbacken 2. Adam Westerberg, Bällstaberg
3. Patrick Thomenius, Bällstaberg 3. Oskar Berglund, Karlberg

Lågstadiet (23 deltagare)
1. Jonathan Westerberg, Bällstaberg
2. Anton Palmborg, Bällstaberg
3. Daniel Almgren, Lovisedal

Skol-SM i Norrköping

Norrköping var marginellt populärare än förra årets exkursion till Umeå, vi blev fyra istället
för tre. Av dem tog tre pris, bland annat våra två skol-SM-debutanter i 1990-klassen.
Jonathan gjorde en utmärkt insats och kunde med bara en gnutta mer tur ha kommit tvåa eller
trea.

Robert gjorde också en strålande insats. Efter fem ronder hade han 4½ poäng och fick
avsluta lördagens spelande på första bordet i rond sex.

Tyvärr var arrangemangen inget vidare. Det saknades ledare på alla möjliga platser, det
saknades tejp (!) och fredagen inleddes med förseningar på över en timme. Det mesta blev
bättre ju längre helgen led, bland annat därför att många ledare från annat håll rycktes in för
att hjälpa till.



Resultat:
Klass E (1990): Linus Centerström 5 (8) 28 (95) *

Robert Thollin 4½ (8) 31 (95) *
Klass F (1991): Adam Westerberg 2½ (8) 63 (86)
Klass I (1994): Jonathan Westerberg 8 (11) 6 (75) *
(* = pristagare)

Vallentuna JGP

Såvitt denne skribent minns har ingen Vallentunaspelare vunnit en GP-titel på hemmaplan.
Inte förrän denna oktoberlördag, när Jonathan vann samtliga sju partier i lågstadiets elitklass.
Även i övrigt blev det bra resultat, med bland annat Omid och Navid på fina placeringar.

Segrarna hette i år: Adam Blomkvist, Rockaden (gymnasiet), Erik Blomqvist, Rockaden
(högstadiet), Jonatan Berggren, Rockaden (mellan elit), Qadir Malik, Sollentuna (mellan
allmän), Jonathan Westerberg, Vallentuna (låg elit) och Jacob Arvidsson, Sällskapet (låg
allmän).

Övriga JGP-tävlingar

JDM i blixt var bland mycket annat debuttävling för Linus, som tog 50% i högstadieklassen.
Lika många tog Robert. Och Jonathan blev distriktsmästare även i blixt. Tävling nummer två
hölls i Vallentuna – se ovan – och därefter var det dags för Sollentuna som fick ta över
Botkyrkas tävling. Fyra spelare åkte dit och en – Jonathan – fick pris.

Inför de yngsta barnens JDM var den stora frågan om Jonathan skulle upprepa Anton
Sterners bedrift från 1997 och vinna alla tre DM-titlarna samma år. Det såg länge bra ut, men
efter två avslutande förluster fick han nöja sig med en femteplats.

Stockholms junior-GP har arrangerats i över tjugo år men Hässelbys traditioner är ännu
äldre, där har det varit juniortävling lördagen före sportlovet ända sedan slutet av 1970-talet.
Det var alltså en lång svit som bröts när klubben förklarade att man inte längre kunde ha sin
tävling på grund av lokalproblem. Istället ordnades en nykomponerad Salongernas JGP och
den lockade tre Vallentunaspelare. Linus presenterade sig på allvar genom att bli trea i
högstadieklassen medan Robert tvingades bryta tävlingen eftersom den drog ut på tiden.
Även Jonathan klämde sig in på prisplats.

Det bästa med årets upplaga av Bollmora JGP i april var att vi fick med inte mindre än sju
spelare, varav tre GP-debuterade. Linus försvarade ensam Vallentunas färger i JDM för äldre
juniorer men det blev ingen lyckad tävling för hans del.

JGP-finalerna

Efter ett par mörka år med bara enstaka Vallentunaspelare i finalerna blev 2003 ett trendbrott
med inte mindre än tre finalister. Linus, som kvalificerade sig trots att han bara spelade
höstens tävlingar, kom tvåa i 1990:B och Robert kom fyra i samma grupp. A-finalen i 1994-
gruppen blev en uppgörelse mellan de två senaste årens skolmästare. Båda tog sju poäng men
Sollentunas Jakob Aperia placerades först efter särskiljning. Jonathan alltså tvåa.

Roslagstävlingar

Stina kom till Rimbo med två inteckningar i tallriken och åkte därifrån med en tredje samt
förstås tallriken. Det tog bara fem år för henne att säkra den.

I juniortävlingarna ställde vi inte upp i samma utsträckning som de två senaste vintrarna,
men Linus och Jonathan lyckades i varje fall vinna varsin deltävling.



DM för skollag

De sex spelarna i Bällstabergsskolans lågstadielag fick ensamma försvara kommunens färger
i DM för skollag och det gjorde de med bravur. Laget tog sig till distriktsfinal men väl där
lyckades man inte placera sig över det streck som hade inneburit en plats i riksfinalen.

(För att få lite perspektiv på insatsen kan det vara bra att veta att de fyra stockholmslag som
tog sig till riksfinalen i lågstadieklassen lade beslag på de fyra första platserna även där.)

Talangjaktsfinalen

I april stod Vallentuna värd för finalen i Talangjakten, en rikstävling för lågstadiespelare. Ett
nittiotal barn, varav tre från hemmaklubben, fyllde Hjälmstaskolans aula och de flesta
verkade tycka att arrangemanget var lyckat.

Resultatmässigt gick det bäst för Jonathan som inledde med en nolla men sedan vann resten
av partierna och spurtade in på en tredjeplats. Segern delades av Sollentunajuniorerna Jakob
Aperia och Aditya Gupta på 7½ poäng vardera.

SM i Göteborg

Första året av tre med SM i Göteborg samlade sex Vallentunaspelare. Första veckan spelade
juniorerna och framför allt Linus skåpade in massor med rankingpoäng. Andra veckan såg
klubbens enda uppflyttning i år, när Magnus fick starta i klass II på dispens och höll sig kvar
med marginal – han hade de nödvändiga tre poängen redan efter fem ronder. Dessutom
klarade sig nyuppflyttade Lars kvar i klass I.

Resultat
Klass I Lars Ekman 3 (7) 6 (8)
Klass II Magnus Benzein 3 (7) 6 (8)
Klass III Erik Gustafsson 4 (7) 5 (8)
Kadett-SM Linus Centerström 5 (9) 32 (82)

Robert Thollin 3 (9) 71 (82)
Minior-SM Jonathan Westerberg 3½ (9) 50 (67)


