2009-12-22
Välkomna till vårsäsongen
Vi startar torsdagen den 14 januari kl 18.30. Under våren spelar vi KM i långpartier,
snabb- och blixtschack.

2009-12-22
God Jul & Gott Nytt År
...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar samt övriga som på ett eller
annat sätt engagerat sig i föreningen under det gångna året.

2009-12-03
Inbjudan till OKG-Draget den 23-24 januari
Välkomna till Oskarshamn och OKG-Draget den 23-24 januari. Läs inbjudan här

2009-12-02
Höstturneringen avgjord
Höstturneringen var indelad i två grupper. I grupp A vann Per-Olof Larsson före Stefan
Fransson och i grupp B vann Ulf Hjelmberg före Stig Pettersson

2009-09-28
Victor Nilsson - Ny DM-mästare i Småland
I helgen spelades DM på Hotell Corallen i Oskarshamn. Segrade gjorde Victor Nilsson
Västervik, före Peter Lundstedt Växjö. Anders Svensson, Västervik, kom på tredje plats.
Från Oskarshamns Schacksällskap deltog Bozur Gajic, David Fransson, Johan Hultberg
och Zaim Jelcinovic.
Se hela resultatlistan här

2009-09-18
Intresse för schackskolan
Vid uppstarten av schackskolan fanns media med på plats. Läs artikeln här

2009-09-06
Schackskola för nybörjare
Vi startar schackskolan den 13 september kl 10-12 i spellokalen på Kristinebergsvägen 8.
Alla intresserade hälsas välkomna. För mer information kontakta Josip Vrabec eller
Stefan Fransson.

2009-09-06
DM spelas i Oskarshamn den 26-27 september
Mer information; se inbjudan

2009-08-31
DM i snabbschack
...spelas den 12 september i Aneby. Anmälan sker till Glenn Karlsson, telefon 038040119.

2009-08-31
Nu startar vi höstsäsongen!
Den 3 september kl 18.30 är alla välkomna till spellokalen. Då startar vi upp
höstsäsongens schackspel. Vi arrangerar en höstturnering samt blixt och snabbschack. Vi
kommer också att ordna teoriövningar ett antal torsdagskvällar. Kalendern uppdateras
inom kort. Välkomna!

2009-07-13
Nytt utseende på hemsidan!!
...men strukturen och innehållet följer samma mönster som tidigare

2009-07-12
Välkomna till höstsäsongen den 3 september
Den 3 september börjar spel och träning i klubblokalen. Bland annat kommer vi att köra
en höstturnering uppdelad i två klasser. Schackskolan startar söndagen den 13
september. Mer om aktiviteter och tider kan Ni följa i vår kalender i menyraden.

2009-07-11
SM i Kungsör avgjort
Emanuel Berg blev ny svensk mästare i schack. Oskarshamn hade tre spelar med i olika
klasser. Josip Vrabec tävlade i Veteran elit, Stefan Fransson och David Fransson spelade i
klass 2 respektive klass 4.
>>Se resultat och tabell

2009-04-20
Josip Vrabec ny sekreterare i SmSF
Den 18 april hade Smålands Schackförbund kongress i Vrigstad. Josip Vrabec valdes som
sekreterare för en 2-års period. Stefan Fransson valdes som sammankallande för
valberedningen. Värt att notera från kongressen var beslutet om en sänkning av
medlemsavgiften i syfte att stimulera en medlemsökning.

2009-04-13
Framgångar för OSS i Blixt DM
Den 13 april spelades Blixt DM i Oskarshamn. I lagspelet slutade Oskarshamns lag 1 på
en 2:a plats och 2:a laget slutade som 4:a. I den individuella grenen kom Stefan

Fransson på en 2:a plats, Zaim Jelcinovic kom 4:a och Bozur Gajic kom på en 5:e plats. I
juniorklass A kom David Fransson 2:a och i Juniorklass D kom Simon Karlsson 1:a.

2009-04-05
Schack4an avgjordes i Oskarshamn
Den 28 mars avgjordes Länsfinalen för Schack4an i Folkets Park Oskarshamn. 10
fjärdeklassare med totalt 158 elever från olika delar av länet deltog i tävlingen.
Brännebro skolan segrade och Astrid Lindgrens skola och Sjöängsskolan 4 C delade på
2:a platsen. Dessa klasser är nu kvalificerade för final i Globen den 16 maj.

2009-03-28
Oskarshamn tog klivet upp till div 2
Oskarshamn SS besegrade Växjö med 6-2 i den avgörande matchen. Efter en mycket bra
säsong där laget tappade endast en poäng väntar nu spel i div 2 till hösten.

2009-01-31
Kalendern för våren 2009 uppdaterad.
Under "Kalender" i menyraden hittar du alla tider, Välkomna!

2009-01-21
Schackskola för nybörjare
Lördagen den 7:e februari startar föreningen en schackskola, öppen för nybörjare och
andra som vill förbättra sin kunskaper i schack.

2009-01-20
Anmälan till KM 2009
Alla är välkomna att anmäla sitt intresse för deltagande. KM spelas från februari till maj.
Anmälan sker senast den 29 januari till Bozur Gajic, e-post:bozayupn@yahoo.se eller på
tel 073-5675712.

2009-01-11
Uppstart den 15 januari i ny spellokal
Alla medlemmar och intresserade hälsas välkomna till en ny schacksäsong. Vi träffas i
den nya spellokalen på Kristinebergsvägen 8 (ingång baksida).

2009-01-06
Bozur Gajic ny klubbmästare
Klubbmästerskapet 2008 är slutspelat. Bozur Gajic vann på ett övertygande sätt före
Johan Hultberg och Stefan Fransson. Bozur vann även snabbschackstävlingen.
Klubbmästare i blixt blev Zaim Jelcinovic.

2009-01-05
Oskarshamns SS får förstärkning i världsklass!
Från 1 januari 2009 är den legendariskt schackförfattaren och FIDE-mästaren Dimitrije
Bjelica ny medlem i föreningen. Dimitrijv är grundare och generaldirektör för
barnolympiaden vars president är förre världmästaren Anatoliy Karpov.

