
Styrelsen för Helsingborgs allmänna schackklubb (HASK) lämnar härmed följande berättelse för 
verksamhetsåret 2019/2020. Verksamhetsberättelsen är uppdelad i två delar. Den första delen 
behandlar styrelsen arbete och klubben utveckling under verksamhetsåret, den andra delen behandlar 
tävlingsverksamheten. Notera att verksamhetsår har ändrats, därför omfattar verksamhetsberättelsen 
perioden 2019-09-01 till 2020-06-30. 
 

Styrelsen 
Styrelsen för HASK har varit: 
Ordförande Cai Jussila 
Kassör Patrik Nilsson 
Sekreterare Eric Nordin 
Ledamöter Fredric Olsson och Erik Lundström 
Suppleant Anders Hansen och Idris Amin 

Styrelsen höll nio protokollförda möten under 2019/2020. 
 

Övriga uppdrag 
Webmaster Cai Jussila och Anders Hansen 
Valberedning Stefan Håkansson och Kent Petersen 
Ungdomsledare Stefan Håkansson och Eric Nordin 
Revisor Daniel Johansson 
Revisorssuppleant Stefan Håkansson 
Representant NvSSFs årsmöte Patrik Nilsson 

 Året som gick i sammanfattning 
Inför säsongen 19/20 var våra målsättningar höga. HASK hade avslutat ett mångårigt samarbete  med 
Helsingborgs schacksällskap (HSS) och vi hade skaffat en ny egen lokal på Minörgatan 6. Svenska 
mästerskapen och schack4ans södra riksfinal skulle spelas på Helsingborgs arena med HASK som 
lokal samarbetspartner. Vårt förstalag satsade mot superettan, vårt andralag skulle få hårt motstånd i 
division två och i vårt tredjelag skulle ett antal juniorer få chansen. På juniorsidan skulle vi fortsätta 
med vårt framgångsrika arbete på Helsingborgs skolor, med schack4anfinalen som draghjälp skulle 
detta arbete nå nya höjder. Sen kom coronaviruset och det gick inte som vi tänkt oss. 

SM ställdes in och flyttades fram till 2021 och vår ekonomi fick en kraftig smäll. Speciellt 
irriterande var att HASKs bästa spelare, Daniel Semcesen, var klar för SM-gruppen. Förstalaget som 
dominerat serien fullständigt fick se kvalmatchen till superettan läggas på is för att kanske spelas i 
höst. Det var dock inte bara negativa nyheter, andralaget överraskade positivt och vann division två. 
Det enda som gick enligt plan var tredjelaget där flera juniorer fick chansen och gjorde bra insatser. 
På juniorsidan ledde en Stockholmsflytt och klubbyte hos våra två toppar till att fjolårets spektakulära 
framgångar uteblev men vi hade en bredare topp än tidigare år. Vårt andralag slutade tvåa i division 
två och flyttades upp till division ett. HASKs tredjelag slutade trea i division två i juniorserien, 
därmed kom tre av Skånes nio bästa juniorlag från HASK. HASKs arbete på Helsingborgs skolor 
fullföljdes men många barn var säkert besvikna när schack4anfinalen ställdes in 
  



Viktiga händelser 
 

Inställda tävlingar 
I coronapandemins spår ställdes ett stort antal schacktävlingar in. HASK brukar delta i  NvSSFs 
blixtavslutningen, kadettallsvenskan, junior-DM,  GP finalen i Skånes schackförbund, schackåttan och 
Dogman vilka alla ställdes in. Svenska mästerskapen och schackfyrans södra riksfinal var planerat att 
spelas i Helsingborg. SM flyttades till 2021 och schackfyranmästaren sköts upp på obestämd tid. 
Allsvenskans sista omgång ställdes in. KM spelades inte färdigt. 
 

Uppbrottet HASK/HSS  
Det mångåriga samarbetet mellan HASK och Helsingborgs schacksällskap upphörde inför säsongen. 
Alliansen mellan HSS och HASK hade gemensamma lag vilka delades i gott samförstånd. Ett antal 
spelare lämnade HASK för HSS och ungefär lika många gick motsatt väg. 
 

Ekonomin 
Både SM och schackfyranfinalen ställdes in vilket ledde till ett kraftigt ekonomiskt bakslag för 
HASK. Ett styrelsemöte hölls med fokus på klubbens utgifter. Ett antal åtgärder vidtogs för att 
förbättra klubbens ekonomi vidtogs.  
 

Livesändningar 
Schackklubben köpte ett begagnat livebräde. Anders Hansen livesändes partier från både junior och 
seniortävligar på HASKs hemsida. 
 

Swedish Chess Team Battle 
HASKs Valentin Derdic var med och startade Swedish Chess Team Battle. En internetbaserad 
blixt-serie som blev en viktig del av Svenskt schack under coronapandemin.  
 

 Avtal 
Helsingborgs ASK tog över ansvaret för hela Skånes skolschack. Ett avtal för säsongerna 2020/21 och 
2021/22 har tecknats med Sveriges schackförbund 
 

 Hemsidan 
Helsingborgs ASK hemsida har varit aktiv, hela 166 nyheter skrevs under verksamhetsåret. 
 

Arrangemang 
HASK arrangerade säsongens omgången av sexklubbsmatchen tillsammans med HSS och 
sammandraget i Skånes schackförbunds ungdomsserier. HASK deltog i Skaparbibblan - Alla spelar i 
på stadsbiblioteket. Ett samarbete med föreningen Hej Främling planerades men lades på is till följd 
av coronapandemin. Daniel Semcesen. Anders Nilsson och Patrik Nilsson höll föredrag på klubben. 

 
 



Medlemsstatistik  

HASK hade den 31:a december 2019 224 medlemmar. Av dessa var 26 seniorer över 20 år och 199 
juniorer. På juniorsidan var 79 flickor och 120 pojkar, hos seniorerna var alla män  
Av våra juniorer var cirka 70 aktiva på schackklubben medan övriga var aktiva på HASKs 
verksamhet på olika skolor. Ett antal juniorer var aktiva på både schackklubben och sin skola, dessa 
redovisas bara som aktiva på schackklubben. 
 

Skolverksamhet 
HASK har under säsongen bedrivit verksamhet på många skolor i Nordvästra Skåne. Schackträning 
har också bedrivits på ett par fritidsgårdar. På grund av coronaviruset ställdes schackfyran och 
schackfyranmästaren in. Förhoppningsvis kan tävlingarna spelas i höst. 
 

Yes2Chess 
Yes2Chess är en skoltävling för femte, sjätte och sjunde klasser medan tredje klasserna tävlar i sikta 
mot stjärnorna. Yes2Chess spelas med femmannalag över internet, tävlingen påverkades därmed inte 
av coronaviruser. Helsingborgs bästa skola blev Slottsvångsskolan klass sex som nådde kvartsfinalen. 
Flera av lagets eleverna har tränat med HASK. 

 
 



Juniortävlingar lag 

HASKs största framgångar blev en andra och tredjeplats för vårt andra och tredjelag i 
ungdomsseriernas division två, en mycket positiv överraskning. Detta visar tydligt HASKs fina brädd. 
som en jämförelse kan nämnas att elitserieklubbarna Lund ASK och Limhamns SK tillsammans har 
tre lag i ungdomsseriens två toppdivisioner. Säsongens besvikelser blev att vi åkte ur division två av 
juniorallsvenskan och att kadettallsvenskan ställdes in.  
 

Juniorallsvenskan 
HASK deltog i division två av juniorallsvenskan som spelades i Göteborg. Vi slutade femma efter en 
tung förlust i sista matchen mot Järfälla i sista matchen. HASK flyttas ned till division tre. Filip 
Jonson blev bästa poängplockare på fyra av fem. 

 
  

Ungdomsserien 
HASK 1 tog bronsmedaljerna i division ett efter en klar seger i sista matchen. I stort sett hela fjolårets 
guldlag var borta så tredjeplatsen är en framgång. Bästa poängplockare blev trion Valentin Derdic 2/4 
Majed Fakhr Eldin 2/3 Isam Kayyali 2/3. 

 
  



Ungdomsserien division 2  
HASK II slutade tvåa i division två vilket var en klar positiv överraskning.  Både Viljay Balaji och 
Elliot Erhagen fixade elotal under säsongen dessa var till del baserade på spelet i lag två. Viljay Balaji 
blev bästa poängplockare för andralaget på 3½/4.  
HASK III slutade trea i division två. HASK III har förstalagen från Malmö AS, Bara Bönder och 
Hässleholm efter sig, en mycket oväntat framgång. Bästa poängplockare för lag tre blev Jokubas 
Sauklys och Emil Duus båda på 2/3. 

 

Ungdomsserien division 3 
HASK IV slutade sexa i division 3. Laget klarade nytt kontrakt efter en fin seger mot 
silvermedaljörerna Kristinebergs i sista ronden. Bäste poängplockare blev Debasman Koley. 

 
  



Ungdomsserien division 4 
HASK V slutade sexa i division 4. Laget blev därmed Skånes bästa femtelag två placeringar före 
Limhamn 5. 

  

   



Juniortävlingar individuellt 
Säsongens största individuella framgång var Jokubas Sauklys tredje plats i Skånska skolmästerskapets 
kadettklass. I NvSSF dominerade HASK och tog bland annat alla medaljerna vid DM i snabbschack 
för juniorer. Riddhima Chakrabarti blev den första flickan att vinna en DM tävling efter att DM ersatt 
GP-serien 2014. Notera att flera juniorer spelat i seniorturneringar vilka redovisas på annan plats. 
 

Skol-SM 
Årets skol-SM spelades i Halmstad. Debutanten Valentin Derdic var länge med i toppstriden i äldsta 
gruppen. 
 
Övriga resultat: 
Grupp A (17 – 20 år): Valentin Derdic 11:e plats 
Grupp B (15 – 16 år): Haider Al-Sherufi 20:e plats 
Grupp B (15 – 16 år): Elliot Erhagen 37:e plats 
Grupp B (15 – 16 år): Tess Jussila 41:a plats 
Grupp C (14 år): Samuel Larsson 19:e 
Grupp D (13 år): Jokubas Sauklys 22:a plats 
Grupp D (13 år): Emil Duus 35:e plats 
Grupp F (11 år): Matthew Lee 25:e plats 
Grupp G (10 år): Debasman Koley 29:e plats 
 

Flick-SM 
Tess Jussila var klubbens enda representant vid flick-SM som spelades i Örebro. Tess tog 3½ av 7 och 
slutade elva i B-gruppen (14-16 år). 

 
Skånska skolmästerskapet 

Skånska skolmästerskapen spelades i Malmö. Jokubas Sauklys tog en bronsmedalj i kadettklassen. 
Helsingborgs ASK hade åtta startande. 
 
Kadettklassen 28 startande (f 2003–06): 
Jokubas Sauklys 3:a 
Elliot Erhagen 7:a 
Vijay Balaji 11:a 
Samuel Larsson 12:a 
Haider Al-Sherufi 14:e 
 

Miniorklassen 23 startande (f 07–08): 
Matthew Lee 11:a 
 
Yngre miniorer 37 startande (f 2009-): 
Debasman Koley 14:e 
Alex Henriksen 17:e 
Riddhima Chakrabarti 23:a 

 
 
 
 



 

JDM i snabbschack 
HASK dominerade tävlingen och vann samtliga medaljer. Riddhima Chakrabarti blev den första 
flickan att vinna en DM tävling efter att DM ersatt GP-serien 2014. HASK hade 20 startande. 
 
Juniorer (1999-2006) 9 delt. 
 
1 Jokubas Sauklys      5½/6 
2 Haider Al-Sherufi 5½ 
3 Samuel Larsson 4 

Miniorer (07-08) 5 deltagare 
 
1 Felix Rothman 5/5 
2 Alva Nilsson 4 
3. Freja Uhrberg 3 

Knattar (f 2009-) 9 deltagare 
 
1. Riddhima Chakrabarti 6/6 
2. Debasman Koley 5 
3. Mille Montelin 4 

 

JDM i Blixt 
Elliot Erhagen vann juniorklassen (födda 1999-2006) och Viktor Fahlén kadettklassen (födda 
2007-2008). Hos juniorerna slutade Jokubas Sauklys trea. I miniorklassen tog Debasman Koley silver 
och Prisha Agarwal brons. 17 HASKare kom till start. 

 
GP-serien Skåne 

GP-finalen ställdes in. Valentin Derdic blev bäste HASKare med en femte plats i totalen. 
 

Västkustspelen 
HASK spelade västkustspelen för första gången. Vi fick tre medaljörer: Viljay Balaji tog brons i 
B-gruppen. Emil Duus tog silver i c-gruppen och Freja Uhrberg tog brons i Ärtjungfrun I (Äldre 
flickgruppen). 
 

Masken/Ålen 
I en kombinerad gymnasie/högstadieklass tog Haider Al-Sherufi 4/7 och slutade sexa av 21 startande. 
I masken A lyckades Matthew Lee bäst med 4/7. Totalt startade sex HASKare. 
 

Knattecupen 
Vår egen nybörjartävling spelades i november. Tio spelare kom till start. Alla spelare fick pris och en 
t-shirt. Shishir Anand Kumar vann före Nea Montelin. 
 

Sportlovsspel 
Sportlovsvecka innehöll öppet hus, nybörjarturnering och avslutades med en elo-turnering i 
snabbschack. Nybörjarturneringen vanns av Vihaan Angara som slutade en halv poäng före Tudor 
Butuc. Snabbschacks-elon vanns av Isam Kayyali före Haider Al-Sherufi, Vijay Balaji och Linnea 
Lauridsen. Vijay Balaji säkrade elo-tal, Debasman Koley och Eszter Enyedi tog elo-inteckningar. 
 

Skåneblixten 
Stefan Lupeskovic var enda HASKare på elfte plats i äldsta klassen. 
 



Seniortävlingar lag 

Förstalaget uppfyllde alla högt ställda förväntningar och var redan klara seriesegrare när serien 
avbröts. Om det blir kval till superetta är oklart. Andralaget gjorde en jättesäsong och flyttas upp till 
division ett. 
 

Allsvenskan – Division 1 Södra 
HASK ledde serien överlägset och var klara seriesegrare när serien avbröts. HASK hade chansen att 
slå poängrekordet med en klar seger i sista omgången som aldrig spelades. Vi får hoppas att 
kvalmatchen till superettan kan spelas i höst. om matchen blir av spelar vi hemma mot Stockholms SS 
II. Daniel Semcesen blev bästa poängplockare med sex raka. Även Kåre Hove Kristensen 4½/5, 
Tomas Rosell 5½/6 och Anders Nilsson 3½/4 hade utmärkta säsonger och släppte bara en remi var i 
sina matcher. Förstalaget vann 36 av 48 partier och förlorade bara fyra partier. 

 
  



 

Allsvenskan – Division 2:6 
HASK II vann överraskande division 2:6. Framför allt segern borta mot Hisings-alliansen och klara 
segrar mot Mark och Varberg imponerade. Laget förlorade bara 7 av 48 partier. Junioren Valentin 
Derdic blev bästa poängplockare på 5/6. Staffan Thomasson hade en utmärkt säsong i andralaget med 
4½/5, dessutom vann Staffan sitt enda parti med förstalaget. 

 
  

Allsvenskan – Division 3:7 
HASK III slutade sex i division 3:7. Tredjelaget spelade oavgjort mot rutinerade lag som 
Helsingborgs SS II och Engelholms SK. Exakt hälften av alla partier spelades av juniorer. Cai Jussila 
och Markus Mena blev bästa poängplockare med 2½/5. Vijay Balaji och Haider Al-Sherufi spelade 
båda till sig elo-tal till viss del baserade på spel med tredjelaget. 

 
   



 

Allskånskan – Division 1 
När serien avbröts efter fyra av fem omgångar låg HASK på fjärde plats, detta efter en seger mot 
Limhamns SK i rond ett. Den sista omgången är planerad att spelas den 23 augusti. Patrik Nilsson och 
Tomas Rosell har båda tagit 3/4. 

 

Allskånskan – Division 2B 
När serien avbröts efter fyra av fem omgångar låg HASK II på femte plats. Den sista omgången är 
planerad att spelas den 23 augusti, då möter HASK II Klippans SK. Eric Nordin har tagit 2/3. 

 

  



6-klubbsmatchen 
6-klubbsmatchen startade under tiden HASK var i allians med Helsingborgs schacksällskap. 
Tävlingen var den sista i cykeln och det blev den sista tävlingen för ett lag från Helsingborgs 
schackallians. I en ovanligt jämn omgång slutade HSA trea med sex av tio. HSA vann därmed totalen 
efter sex omgångar.  
HASK och HSS ställde upp med fem spelare var. Patrik Nilsson vann på bord ett mot Bo Gustafsson 
(Engelholms SK). Tomas Rosell förlorade på bord två mot Jacob Sylvan (SK Nordkalotten). Anders 
Hansen spelade remi på bord tre mot Lars F Olsson (Åstorps SS). Stefan Håkansson förlorade på bord 
fyra mot Nicholas Nielsen (Helsingør SK) och Idris Amin vann på bord åtta mot Robin Ravn (Åstorps 
SS).  
 
2019 PP Totalt PP MP 
Helsingør SK 7 Helsingborgs SA 39½ 22 
SK Nordkalotten 6½ Helsingør SK 38½ 22 
Helsingborgs SA 6 Åstorps SS 31½ 18 
Engelholms SK 4 Hillerød SK 30 17 
Hillerød SK 3½ SK Nordkalotten 25 10 
Åstorps SS 3 Engelholms SK 15½ 4 
 
Tävlingen spelades i Olympiaskolan. 
 

Swedish Chess Team Battle 
HASK var med från starten i Swedish Chess Team Battle. I första omgången spelade vi i division ett 
och sedan fyra omgångar i division två. Inför starten av den första hela säsongen åkte vi ner i division 
tre, efter fem omgångar slutade HASK på fjärde plats i division tre. Patrik Nilsson var HASKs bästa 
poängplockare. 

Skåneblixten lag 
Skånska mästerskapen i lagblixt. HASK slutade trea med laget Stefan Håkansson. Anders Hansen, 
Valentin Derdic och Eric Nordin. Anders Hansen tog ett bordspris. Malmö AS vann. 

  



Seniortävlingar individuellt 

KM 
Fredric Olsson vann KM på 9½/10 före Staffan Thomasson 8/10 och Anders Hansen 8/11. Tio partier 
förblev ospelade på grund av coronapandemin. Tolv startande. 
 

KM i snabbschack 
KM i snabbschack spelades under två kvällar på hösten. Patrik Nilsson vann på 6½ av 8 före Stefan 
Håkansson och Anders Hansen båda på 6 och Marcus Karlsson på 5½. Tio spelare kom till start.  
 

KM US delay 2020 
Anders Hansen vann på 11½/14 en halva före Idris Amin. Sju startande. 
 

Helsingborgsmästerskapet 
Åke Westin, Helsingborgs SS vann. Hoger Mohamed tog brons, Magnus Kullberg femma, Lars 
Persson sexa och Erik Lundström sjua. Åtta startande. 
 

DM i långpartier 
Åke Westin, Helsingborgs SS, vann NvSSFs distriktsmästerskapen. Anders Hansen tog silvret en halv 
poäng bakom segraren. 
Lars Persson vann B-gruppen och är därmed kvalificerad till nästa års A-grupp. Ronny Blomdahl 
slutade tvåa på samma poäng som Persson. 

 
Elo-blixten 

Februari: Patrik Nilsson vann på 12½/14. Sju startande. 
Januari: Anders Hansen vann på 6/7. Tretton startande. 
 

Kristianstad Chess Cup 2019 
Anders Nilsson vann turneringen på 7/8 före Patrik Nilsson. Patrik tog 6½, Ghayth Tabaa slutade elva 
och Lars Persson trettietta. 31 startande. 
 

Kristianstad Chess Cup 2019 
Kåre Hove Kristensen var enda HASKaren, han slutade åtta bland 141 startande.  
 

Skromberga mellandagsturnering 
Anders Nilsson vann Skromberga mellandagsturnering på 7/8 före stormästaren Stellan Brynell, 
Limhamns SK, och Stefan Håkansson. HASKs junior Vijay Balaji slutade delad sjua. HASK var 
största klubb med sju startande. 47 spelare kom till start. 
  



 

Lund Open 
Anders Nilsson vann toppgruppen av Lund Open 2020. Han tog 6/7 vilket motsvarade en 
elo-prestation på över 2400. Stefan Lupeskovic var med i en av undergrupperna. 
 

LASK Open 
Ghayth Tabaa slutade tvåa i näst högsta gruppen. 
 

Mragel Open 
Staffan Thomasson slutade nia. 29 startande. 
 

Skåneblixten 
Tomas Rosell  blev bäste HASKare på femtonde plats. 31 startande. 
 

Gåsaschacket 
Hoger Mohamed vann på 6/7. 14 startande varav fyra HASKare.  
 

HASK second digit number Blixt 
Christian Jepson, Limhamns SK, besegrade Tomas Rosell i finalen. Patrik Nilsson och Hoger 
Mohamed slogs ut i semifinalen. HASK-junioren Isam Kayyali vann B-finalen. 7 HASKare  deltog.  
 

ÅSS Trettondagshandikapp 
Tomas Rosell vann på 7½/8. 12 Startande. 
 

Elite Hotels Open 
Patrik Nilsson, Anders Nilsson och Ghayth Tabaa tog alla 5/8. Idris Amin vann ett rankingpris. 
 

Ekenbergs minnesturnering 
Idris Amin blev bäste HASKare på sjätte plats. 


