
Styrelsen för Helsingborgs allmänna schackklubb (HASK) lämnar härmed följande berättelse för 
verksamhetsåret 20/21.

Styrelsen

Styrelsen för HASK har varit:
Ordförande Cai Jussila
Kassör Patrik Nilsson
Sekreterare Eric Nordin
Vice ordförande Fredric Olsson
Ledamöter Valentin Derdic, Sakarias Jussila och Issam Kayyali 

Övriga uppdrag:
Webmaster Anders Hansen och Cai Jussila
Valberedning Stefan Håkansson, Filip Jonsson och Majed Fakhr Eldin
Ungdomsansvarig Stefan Håkansson
Revisorer Daniel Johansson
Revisorssuppleant Stefan Håkansson

Coronasäsongen 20/21

Säsongen 20/21 skulle bli en stor säsong för Helsingborgs allmänna schackklubb. Helsingborg skulle
stå som arrangör för två av Svenskt schacks största arrangemang, Svenska mästerskapen och 
schackfyrans södra final. I samband med SM skulle musikalen chess spelas i staden. 
Kadettallsvenskan södra kval skull också spelas i Helsingborg. Istället kom coronaviruset och hela 
schacksverige gjorde en paus som fortfarande pågår. SM kommer att spelas i Helsingborg 2021 i en 
mycket reducerad form. Oron för ekonomin och tappade medlemmar, framför allt på 
ungdomssidan, kvarstår. 
Allsvenska 19/20 hann nästan spelas klart och Helsingborgs ASK lyckades vinna division ett. Kvalet 
till superettan sköts upp till hösten och HASK vann mot Stockholms SS och gick därmed upp till 
superettan. 
Verksamhet bedrevs under cornauppehållet på internet. HASKs junior, Valentin Derdic, var med 
och startade en nationell serie som lockade hundratals spelare varje vecka.



Tävlingsverksamheten 20/21

Kvalmatchen till superettan

HASK hade genom segern i division ett 2019/2020 kvalificerat sig till en kvalmatch till superettan, 
matchen flyttades från våren till september. I hemmamatchen som livesändes på internet 
besegrades Stockholms SS II och HASK kalificerade sig därmed till superettan.

Skånska skolmästerskapet

HASK vann dubbelt i juniorklassen genom Isam Kayyali som vann före Majed Fakhr Eldin. Totalt 
deltog tolv spelare från HASK.

Frans G Bengtssons minnesturnering

Tomas Rosell tog en mycket meriterande seger i försäsongstävlingen Frans G Bengtssons 
minnesturnering.
Segern är Tomas fjärde i turneringen, han har därmed lika många vinster som Christian Jepson och 
Stellan Brynell endast Harry Schüssler har fler segrar.

Korrschack

Magnus Kullberg har inlett SM-finalen i korrschack med två vinster och fyra remier. Magnus har 
mycket stora chanser på en medalj.

Scandic Helsingborg Nord Open 

HASK arrangerade tävlingen Scandic Helsingborg Nord Open innan nedstängningen. Bäst gick det 
för Fredric Olsson som vann sin klass med maximala tre av tre.

Inställda tävlingar
Här följer en lista på några av alla tävlingar som ställts in under året:

Skolschack: Schackfyran (kommun kvar, regionskval och riksfinal) och schackfyranmästaren (lokalt 
kval och riksfinal). 
Juniorer: KM och övriga tävlingar på klubben, DM i långparti, snabbschack och blixtschack, 
nybörjar-DM, skol-SM, GP-finalen, juniorallsvenskan, kadettallsvenskan och ungdomsserierna 
20/21.
Senirorer: Svenska mästerskapen, KM, DM, allsvenskan 20/21 och allsånskan 20/21.



Klubbverksamheten 20/21

Juniorverksamheten

När under nerstängningen har HASK bedrivit juniorträning online. Under våren öppnade klubben 
knatteträningar för våra minsta medlemmar.

Skolverksamheten

Skolverksamheten har pågått men många skolor har valt att inte delta på grund av pandemin.

Seniorverksamheten

Seniorverksamheten har legat nere men klubben har deltagit i Swedish Rapid Chess Battle och 
Swedish Chess Team Battle på internet. Klubben lyckades ta sig upp i högsta divisionen av båda 
serierna men lyckades inte hålla sig kvar i det finna sällskapet.

Övrig verksamhet 20/21

Stadgearbete

HASKs styrelse har under året arbetat med att uppdatera stadgarna.

Ekonomin

Klubben ekonomi drabbades hårt av corona under 2019/2020 men under 2020/2021 går HASK 
med vinst.

Schack i parken

HASKs styrelse har har i samarbete med Helsingborg fritid bedrivit schackverksamhet på 
furutorpsplatsen.

Sommarstädning

HASK var med i Helsingborgs stad projekt I  HBG, där föreningen tjänade lite pengar genom att ♥
hjälpa till med städning av staden.


