
Nyheter 2017 
 
2017-12-23 
  
God Jul och Gott nytt år önskar Oskarsshamns Schacksällskap alla schackvänner!  
  
 2017-12-22 
  
Höstavslutning med Julblix 
  
Under torsdagskvällen hölls den traditionsenliga julblixten tillika KM i blixt där 17 spelare 
gjorde upp om placeringarna. Josip Vrabec blev överlägsen segrare och tog hela 15 poäng på 
16 ronder. Tvåa kom Juha Koivuniemi och trea Zaim Jelcinovic med 13 poäng. På fjärde och 
femte plats hittar vi Bozur Gajic och Stefan Fransson på 12 poäng och på sjätte plats Magnus 
Spång med 11 poäng.  
  
Efter julblixten blev det även prisutdelning för Höstturneringen. Segrare i den turneringen 
blev Stefan Fransson som tog 10 poäng av 10 möjliga. Tvåa blev Magnus Spång med 8 poäng 
och tre blev Bozur Gajic med 7,5 poäng. 
  
2017-12-15 
  
En tuff vår väntar för Oskarshamnslaget i allsvenska serien  
  
Oskarshamn är utan poäng efter de tre inledande ronderna. I den tredje ronden förlorade 
laget hemma mot Rödeby där gästerna vann med komfortabla 6,5 - 1,5. Det var förvisso 
väntat då Rödeby är en av favoriterna till segern i serien. Vinst blev det dock för Zaim 
Jelcinovic medan Juha Koivuniemi spelade remi. Oskarshamn lär behöva minst två segrar för 
att klara nytt kontrakt i division II. 
  
Nästa rond spelas den 14 januari då möter Oskarshamn Växjö SK II på borta plan. 
  
2017-11-26 
  
Oskarshamns-Mästerskapet och ind DM i snabbschack avgjordes i helgen 
  

 
 
Bilden från vänster: Josip Vrabec, Stefan Fransson, Olle Tingström och Inga Wretlund 
  
 



Under lördagen arrangerades OskarshamnsMästerskapet i snabbschack samt  
ind. DM öppen klass. OskarshamnsMästerskapet är en tävling där även schackspelare som 
inte är medlemmar i schackförbundet kan delta. Totalt deltog 24 spelare varav 5 deltagare 
utan medlemskap. Det blev många spännande partier i den trivsamma lokalen i 
Frimurarhuset.  
  
Positivt var också att 4 kvinnor (Rosita Backensved, Inga Wretlund, Annelie Tingström, Eva-
Lena Sarajlija Stenshaga) deltog vilka alla gjorde sin första turnering och 
samtliga  genomförde tävlingen med bravur. Segrade i OskarshamnsMästerskapet gjorde 
Stefan Fransson. Bästa veteran blev Josip Vrabec, bästa kvinna blev Inga Wretlund och bästa 
ungdom blev Olle Tingström.  
  
I den individuella DM tävlingen segrade Jörgen Karlsson, Västervik före Stefan Fransson, 
Oskarshamn och Aleksandar Mihovilovic , Ljungby. 
  
 2017-11-12 
  
Tung försluts för Oskarshamn 
  
I helgen åkte Oskarshamnslaget till Kalmar för den andra ronden i Allsvenskan. Kalmar vann 
till slut en mycket jämn drabbning med 4,5 - 3,5, ett resultat som lika gärna kunnat sluta 
tvärtom. Poängplockare i Oskarshamn blev David Fransson, Zaim Jelcinovic, Bozur Gajic och 
Stefan Fransson. 
  
2017-11-10 
  
 Full fart på kulturnatten 
   

 
 
Det blev en intensiv kulturnatt för schacksällskapet. Många besökare fick möjlighet att spela 
på både stort och litet bräda. Föreningen informerade också om klubben och dess 
verksamhet samt bjöd besökarna på fika.  
 



 
  
 2017-10-28 
  
Neo tvåa i Schackbarometerns 2:a deltävling i Kalmar 
  
Neo Sarajlija tog en fin andra plats i knatte klassen i den andra deltävlingen som spelades i 
Kalmar. Neo tog 3 poäng på de fem ronderna. Vinnare blev Vilgot Pernius, Hultsfreds SK med 
3,5 poäng. Från Oskarshamns SS deltog även Isak Puranen i minior klassen. 
  
Ungdomstävlingen Schackbarometern spelas som en Grand Prix-serie där deltagarna samlar 
poäng under sex deltävlingar. De fyra bästa resultaten för varje spelare räknas. I Kalmar 
deltog 16 miniorer och 6 knattar. 
Nästa deltävling spelas i Eksjö lördagen den 2 december. 
  
 2017-10-23 
  
Förlust i den allsvenska premiären 
  
Oskarshamns Schacksällskap mötte Karlshamns Schacksällskap på borta plan i den första 
ronden i Allsvenska serien. Oskarshamnsspelarna hade ingen lyckad dag och hemmalaget 
van med komfortabla 7,5-0,5. Enda poäng plockare för oskarshamnare var Juha Koivuniemi.  
  
Nästa rond spelas den 12 november och då möter Oskarshamn SS Kalmarunionen på borta 
plan. 
    
2017-09-23 
  
Oskarshamn mötte Visby i en vänskapsmatch 
  

 
 Bilden; Engerbert Mendoza till vänster i sitt möte med August Hermansson 



 
För andra gången möttes de båda lagen i en vänskapsmatch i Oskarshamn. Båda lagen 
ställde upp med 6 seniorer och 2 juniorer. Det blev en spännande och jämn kamp som 
gästerna till slut vann med 5-3. I hemmalaget vann Stefan Fransson och Zaim Jelcinovic sina 
partier medan Josip Vrabec och Engerbert Mendoza spelade remi i sina partier. Ett bra parti 
gjorde också 11 åriga Isak Puranen som spelade sitt första långparti för Oskarshamn. 
  
Vänskapsmatchen avslutades med blixt-turnering. Där vann Stefan Fransson, Oskarshamn, 
före Roger Jakobsson, Visby och Josip Vrabec Oskarshamn.  
   
2017-09-21 
  
Lukas fortsätter att imponera i höstturneringen 
  
I tur att möta Lukas stod denna gång Mats Nyström, en spelare med lång erfarenhet i 
klubben. Detta hjälpte dock inte utan Lukas kunde vinna ett svårt slutspel där Mats hade tre 
bönder för en pjäs. I övrigt vann favoriterna som följer, Stig Pettersson-Johan Hultberg 0-1, 
Engerbert Medoza-Magnus Spång 0-1 och William Svensson-Juha Koivuniemi 0-1. 
  
>>Spelschema och resultat 
  
 2017-09-14 
  
Lukas skrällde i andra ronden  
  
I Höstturneringens andra rond mötte Lukas Spång en av klubbens mer meriterade spelare, 
Johan Hultberg. Lukas fick till en bra öppning i en Nimzo-Indisk variant vilket resulterade i en 
skarp mittspelsposition där han till slut lyckades vinna en pjäs och spelet var förlorat för 
motståndaren. Övriga partier i ronden slutade som följer, Bozur Gajic-Stig Pettersson 1-0, 
Mats Nyström-Engerbert Medoza 1-0 och Magnus Spång-Stefan Fransson 0-1.  
  
>>Spelschema och resultat 
  
2017-09-08 
  
Oskarshamns Höstturnering inledd 
 

 Bild: Lukas Spång 

http://oskarshamnsschacksallskap.se/t%C3%A4vlingar/%C3%B6vrigat%C3%A4vlingar.html
http://oskarshamnsschacksallskap.se/t%C3%A4vlingar/%C3%B6vrigat%C3%A4vlingar.html


 
Höstturneringen inleddes den 7 september. 11 spelare finns med i startfältet varav 2 
lovande juniorer, Lukas Spång och Engerbert Mendoza. Båda gjorde en mycket bra rond där 
Lukas var ytterst nära en remi mot årets klubbmästare, Bozur Gajic. Engerbert spelade också 
mycket bra mot Johan Hultberg men tappade två bönder och kunde därefter inte hålla ihop 
sin ställning.  
  
Magnus Spång besegrade Zaim Jelcinovic och Stefan Fransson tog en poäng mot Mats 
Nyström.  
  
>>Spelschema och resultat 
  
 2017-08-29 
  
Avslutning för uteschacket 
  

 
  
  
Föreningen har under sommaren arrangerat 6 tillfällen för uteschack på Döderhultarns plats 
i samarbete med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Många turister och oskarshamnsbor har 
visat intresse och samtidigt fått möjlighet att spela och lära sig lite mer om schack. Till nästa 
sommar kommer föreningen att genomföra ett Oskarshamnsmästerskap för alla 
intresserade, samt utveckla arrangemanget utifrån idéer och synpunkter som kommit in från 
besökare och funktionärer. Stort tack till SKB som gjorde detta möjligt. 
  
2017-08-25 
  
Schackskolan öppnar lördagen den 2 september 
  
Lördagen den 2 september öppnar Oskarshamns Schackskola verksamheten. Vi träffas 
lördagar  
mellan kl. 10.00-12.00 i spellokalen på Åsaskolan. Välkomna! 
  
  
 
 

http://oskarshamnsschacksallskap.se/t%C3%A4vlingar/%C3%B6vrigat%C3%A4vlingar.html


 
2017-08-22 
  
Västerviks Open 
  
Under helgen har Västervik arrangerat en snabbschackstävling. 17 spelare kom till start och 
från Oskarshamn deltog Josip Vrabec och Bozur Gajic. Bozur tog 3.5 poäng av 7 möjliga och 
slutade på en 11:e plats före 12:an Josip som också tog 3.5 poäng.  
  
Resultatlistan. 
  
 2017-08-12 
  
Känd artist besökte uteschacket 
  
Bland dagens besökare fanns bland annat artisten Elin Namnieks. I övrigt blev det ett bra 
arrangemang i det fina vädret med flera besökare. Milan Arbet från Slovakien delade ut ett 
schackpresent till Josip Vrabek. Milan hann även med att spela ett parti mot Stig Pettersson. 
Flera intressanta schackpartier spelades under dagen.  
  

 
  
På bilden från vänster: Zaim, Emma, Josip, Stig och Milan.  
  
Lördagen den 26 augusti är det dags för sommarens sista uteschack. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vasterviksask.se/?page_id=347
http://vasterviksask.se/?page_id=347
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiosczx_tHVAhXCQpoKHSRZBWEQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fsv-se.facebook.com%2Felin.namnieks%2F&usg=AFQjCNFQZXDn8NT-C1OMNIf1o9qQ37TZcQ


2017-07-31 
  
  
Lovande knattar på uteschacket 
  

 
 

 
 
Lördagens uteschack bjöd på vackert väder och många besökare. Bland annat fick vi se två 
duktiga knattar som gav ”farmor” en god match och på något sätt lyckades knattarna till slut 
vinna partiet.  
  
Vi fick också följa en kamp mellan lite äldre ungdomar som besökte Döderhultarns plats.  
   
Flera engagerade schackspelare från klubben medverkade och kunde svara på frågor från 
nyfikna och vetgiriga besökare. 
  
   
2017-07-19 
  

 
Succé för Josip Vrabec i SM  
  



Årets SM i Stockholm samlade 1052 deltagare. Ny svensk mästare blev Hans Tikkanen, Lunds 
ASK. På andra plats kom Tiger Hillarp Persson, Malmö AS, och bronset tillföll Nils Grandelius, 
Eksjö SK. 
  
Från Oskarshamns SS deltog Josip Vrabec som gjorde ett mycke bra resultat. I veteran-SM 
65+ kom Josip på en fin 13:e plats med 5,5 poäng. Tävlingen samlade 53 deltagare och 
spelades över 9 ronder. Josip deltog även i Blixt-SM. Tävlingen samlade 138 deltagare och 
Josip kom på 40-e plats med 6,5 poäng av 11 möjliga. I problemlösning-SM tog Josip ett 
andra pris i allmän klass. 
  
 2017-07-14 
  
Damernas kamp på uteschacket  
  

 
Bild: Inga Wretlund och Rosita Backensved 
 
Arrangörer och besökare bjöds på vackert sommarväder denna lördag. Vi fick bland annat 
beskåda en damduell mellan Inga Wretlund och Rosita Backensved. Partiet stod länge och 
vägde men till slut lyckades Inga få in ett mattangrepp med Dam, Löpare och Torn och kunde 
på så vis vinna. Flera besökare följde entusiastiskt med i partiets alla förvecklingar.  
   
Inga berättade att hon började spela schack på schackonline 2005, en populär plats på 
”nätet” för schackintresserade.  
  
  

 
Bild: Esmatomar Ali  
 
Esmatomar Ali från Aleppo i Syrien, numer bosatt i Fårbo, bjöd arrangör och besökare på 
brilliant spel under förmiddagen.  



  
Esmatomar berättade att han spelat en hel del schack i Syrien och att han tycker det är 
intressesant och spännande att tävla och att spela. 
  
 2017-07-02 
  
Uteschack i regn och rusk 
  

 
Bild: Mladen Letic 
  
Lördagens uteschack på Döderhultarns Plats blev en sval tillställning, både vad gäller vädret 
och antal besökare. Många valde att tillbringa dagen inomhus men några turister och 
oskarshamnsbor visade sin nyfikenhet. En av dessa var Mladen Letic som utmanade Josip 
Vrabec på ett schackparti. Det blev en jämn duell där Mladen hade vissa vinstchanser men 
efter ett misstag tog Josip över spelet och kunde till slut vinna partiet.  
  
 Den 29 juli genomförs Oskarshamnsmästerskapet i uteschack på Döderhultans Plats, det 
första genom tiderna och en tävling där alla kan vara med.  
  
   
2017-06-12 
  
Uteschack på Döderhultarns Plats, med start den 17 juni 
  
Under sommaren kommer föreningen att arrangera ett uteschack på Döderhultarns Plats 
utanför Oskarshamns Bibliotek.  
  
Följande lördagar är bokade för arrangemangen  
  
• 17 juni, klockan 10.30 – 12.30 
• 1 juli, klockan 10.30 – 12.30 
• 15 juli, klockan 10.30 – 12.30 
• 29 juli, klockan 10.30 – 12.30 
• 12 augusti, klockan 10.30 – 12.30 
• 26 augusti, klockan 10.30 – 12.30 
  
 Välkomna! 



  2017-06-02 
  
Uteschack på Döderhultarns Plats 
  
Under sommaren kommer föreningen i samarbete med SKB att genonomföra flera tillfällen 
där förbipasserande får chansen att prova schack i stort format. Vi räknar med att vara på 
plats varannan lördag mellan kl. 10.30-12.30. Mer information och bilder kring 
arrangemanget kommer att finnas via länken under Aktuellt.  
  
2017-05-29 
  
OKG-Draget för ungdomar 
  
Lördagen den 27 maj spelades OKG-Draget i Oskarshamn. Spelare från Oskarshamn, 
Hultsfred, Eksjö och Kalmar gjorde upp om placeringarna. Bästa poängplockare för 
Oskarshamn blev Olle Tingström.  
  

 
 Deltagare från vänster i bild.  
Omar Idris, Vigor Lindblad, Klara Frank Ekstrand, Engerbert Mendoza, Lukas Lindborg, Sara 
Lindborg, Elin Eklöv och Olle Tingström. 
 
 Resultat 
  
Miniorer 
1 Lukas Lindborg, Hultsfreds SK 
2 Sara Lindborg, Hultsfreds SK 
3 Elin Eklöv, Oskarshamns SS 
4 Klara Frank Ekstrand, Kalmar SK 
  
 
 
 



Kadetter 
1 Vigor Lindblad, Eksjö SK 
2 Olle Tingström, Oskarshamns SS 
3 Omar Idris, Eksjö SK 
  
Juniorer 
1 Engerbert Mendoza, Oskarshamns SS 
  
   
2017-05-18 
  
Bozur Gajic ny klubbmästare i Oskarshamn 
  
Under våren har 11 deltagare gjort upp om klubbmästerskapet för 2017. Det blev en jämn 
och spännande turnering där allt avgjordes i de sista ronderna. Slutsegrare blev Bozur Gajic 
före tvåan Juha Koivuniemi och trean Johan Hultberg, samtliga 7,5 poäng.  
  
 2017-05-03 
  
Välkomna till OKG-Draget för ungdomar 
  
Lördagen den 27 maj är det dags för den 6:e upplagan av OKG-Draget. Tävlingen är öppen 
för juniorer, kadetter, miniorer och knattar. >> Läs inbjudan 
   
2017-03-26 
  
Nytt division-II kontrakt för klubben 
  

 
Foto; Josip till vänster möter Anders Svensson, Karlshamn. 
 
I den sista ronden i allsvenskans Div II grupp 7 gällde det för Oskarshamnslaget att inte tappa 
för många poäng i bortamatchen mot Karlshamn om Div.II kontraktet skulle klaras. 
Hemmalaget vann med 6,6-1,5 vilket räckte då Ronneby inte lyckades ta mer än 1,5 poäng 
mot Hultsfred.  
  
Oskarshamn slutade på en 6:e plats med 4 mp och 24 pp. 
  

http://oskarshamnsschacksallskap.se/onewebmedia/OKG%20Draget%202017.pdf


Matchhjältar i Oskarshamn blev Stefan Fransson, Josip Vrabec och Juha Koivuniemi som 
spelade remi i sina partier. 
   
Serien vanns av Hultsfreds SK på 14 matchpoäng och 41 partipoäng, före tvåan Rödeby SK, 
12 mp och 38,5 pp samt Eksjö SK II, 9 mp och 33,5 pp. Hultsfreds SK flyttas upp i Div I nästa 
säsong. 
Nedflyttade från Div II blev Ronneby SK samt Ingelstad-Uråsa SK. De ersätts av Växjö SK II 
och  SS Kalmarunionen.  
  
Bästa poängplockare i laget blev Johan Hultberg, 4 poäng av 7, Mirsad Homovic 3,5 av 5 och 
Josip Vrabec  med 3,5 av 7. Bästa ELO prestation: Josip Vrabec 1931, Mathias Johansson 
1927, Stefan Fransson 1920 och Juha Koivuniemi 1902.  
  
 OSS laget i DIv II består av: Stefan Fransson, Mathias Johansson, Josip Vrabec, Johan 
Hultberg, Bozur Gajic (lagledare), Nabih Seman, Juha Koivuniemi, Mirsad Homovic och Zaim 
Jelcinovic.  
  
2017-03-18 
  
Vallhallaskolans klass 4b från Oskarshamn vann schackfyrans distriktstävling! 
  
Finalen spelades i Hultsfred där totalt 228 elever från 13 klasser deltog.  
  
Resultat  
  
1. Vallhallaskolan 4b 
2. Breviksskolan, Västervik 
3. Lindblomskolan 4b, Hultsfred 
4. Misterhults skola 
5. Furulundsskolan, Mariannelund (Eksjö) 
6. Vallhallaskolan 4a 
  
De tre främsta lagen är kvalificerade till riksfinalen. 
  
Riksfinalen spelas i ABB Arena i Västerås den 3 juni. 
  
  
2017-03-08 
  
Årsmöte 
  
Föreningens medlemmar hälsas välkomna till Årsmöte den 23 mars kl. 18.30 i klubblokalen. 
  
  
 
 
 



2017-03-06 
  
Schackbarometern 2016/17 slutspelad 

 
Foto från vänster: Olle Tingström, Elin Eklöv och Vincent Ekström. 
 
 Ca 50 ungdomar i olika klasser har deltagit i tävlingen denna säsong. Tävlingen utökades 
också med två deltävlingar, en i Växjö och en i Kalmar, vilket är mycket positivt. Totalt har 6 
deltävlingar genomförts. Den sista avgjordes i Oskarshamn under helgen där 
oskarshamnsspelarna Olle Tingström, Elin Eklöv och Vincent Ekström deltog.  
  
Den totala slutställningen räknas samman efter deltagarnas fyra bästa resultat i respektive 
deltävling. Tävlande klasser har varit Kadetter, miniorer och knattar.  
  
Bästa oskarshamnare blev Olle Tingström med en 6e plats i miniorgruppen. Elin Ekelöv tog 
en fin 13e plats och Vincent Ekström en 16e plats, även de i miniorklassen.  
  
Slutställning 
  
Kadetter HÄR 
Miniorer HÄR 
Knattar HÄR 
  
2017-03-01 
   
Schackfyrans kommunfinal avgjodes i Kristinebergsskolan 
 

 
  
Det blev en spännande och jämn kamp mellan deltagande klasser från Vallhallaskolan, Norra 
skolan, Påskallaviksskolan och Misterhults Skola.  
  

http://smalandsschack.se/wp/wp-content/uploads/2017/03/Schackbarometern-1617-Slutresultat-Kadetter.pdf
http://smalandsschack.se/wp/wp-content/uploads/2017/03/Schackbarometern-1617-Slutresultat-Miniorer.pdf
http://smalandsschack.se/wp/wp-content/uploads/2017/03/Schackbarometern-1617-Slutresultat-Knattar.pdf


Inför sista ronden hade 4 av klasserna möjlighet att vinna. De två lag som till slut tog sig 
vidare till distriktsfinalen i Hultsfred blev Misterhults Skola och Vallhallaskolan klass 4a. 
  
 2017-02-06 
  
Oskarshamn spelade 4-4 mot Eksjö II 
  
I femte ronden i allsvenskans Div II grupp 7 spelade Oskarshamn oavgjort mot starka Eksjö 
SK II. 
  
Johan Hultberg och Mirsad Homovic vann sina partier, medan Mathias Johansson, Stefan 
Fransson,  
Juha Koivuniemi och Bozur Gajic spelade remi. Efter fem ronder i serien ligger Oskarshamns 
Schacksällskap på fjärde plats i tabellen. Två ronder återstår. Nästa match är hemma mot 
Rödeby SK söndagen den 5 mars. 
  
 2017-02-05 
  
Olle Tingström och Elin Eklöv spelade Schackbarometern i Växjö 
  
I ungdomstävlingen Schackbarometern 2016-2017 spelades den femte deltävlingen i Växjö. 
Oskarshamnsspelarna Olle Tingström och Elin Ekelöv deltog i miniorklassen. Bäst lyckades 
Olle som tog en fin fjärdeplats i klassen med 3,5 poäng av 6 möjliga. Elin tog 1,5 poäng. Inför 
sista omgången nästa månad i Oskarshamn ligger Olle på fjärde plats med en bra chans att 
komma på prispallen. 
  
Det är värt att notera att Olle tog en riktigt fin skalp i första ronden när han slog 1514-
elospelare Johannes Martin från Växjö. 
  
 2017-01-17 
  
Oskarshamns Schackskola startar vårsäsongen den 21 januari 
  
Som vanligt träffas vi på lördagar mellan kl. 10-12 i spellokalen på Hantverksgatan 64. 
  
Välkomna! 
  
2017-01-15 
  
Oskarshamns SS spelade 4-4 mot Ingelstad-Uråsa SK 
  
I fjärde ronden i allsvenskans Div II grupp 7 fick Oskarshamns SS med sig halva poängen från 
Ingelstad. 
Josip Vrabec, Bozur Gajic och Zaim Jelcinovic vann sina partier, medan Mathias Johansson 
och Nabih Semman spelade remi. Efter fyra ronder i serien ligger Oskarshamns 
Schacksällskap på femte plats i tabellen.  
Nästa match är hemma mot Eksjö SK II söndagen den 5 februari. 



 2017-01-06 
  
36:e upplagan av ASPA-Cupen är avgjord.  
  

 
Foto från vänster: Stefan Fransson, Juha Koivuniemi och Josip Vrabec 

 
Den traditionella Aspa-Cupen arrangerades i Västervik den 6 januari.  
  
Vann gjorde Anders Bäcklund, Kungstornet, före Jörgen Karlsson, Västervik och Patrik 
Lindborg, Hultsfred.  
  
Bästa Oskarshamnare blev Juha Koivuniemi på en fjädeplats med 5,5 poäng. Stefan Fransson 
tog 5 poäng och slutade på en 6:e plats och Josip Vrabec tog 4,5 poäng och hamnade på en 
8:e plats.  
  
  
 


