
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för Svenska Luffarschackförbundet, presenterar härmed följande 
verksamhetsberättelse för perioden 2014-01-01 - 2014-12-31.

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning.

Ordförande Bengt Asplund Vice ordförande Peter Jonsson
Sekreterare Bengt Nyberg Kassör Stefan Karlsson
Ledamöter Tord Andersson och Björn Eriksson

Medlemmar
Vid årets ingång var vi 47 och vid årets slut 42 medlemmar, inklusive, hedersmedlemmar och 
familjemedlemmar.

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret inte hållit några protokollförda styrelsemöten.

Tävlingar
Under året har följande av förbundet sanktionerade tävlingar anordnats.

BLIXT-SM i Linköping, lördagen den 8 februari.
Före lunch spelade vi Gomoku Blixt-SM med 11 deltagare, där Stefan Karlsson blev Svensk 
blixtmästare. Efter lunch spelade vi Renju Blixt-SM med 11 deltagare och även här blev Stefan 
Karlsson Svensk blixtmästare.

SM i Renju i Stockholm, fredagen den 4 t o m söndagen den 6 april.
I Stora SM var det sex deltagare och svensk mästare blev Tord Andersson.
I Lilla SM var det 10 deltagare och där vann Bengt Asplund.

STORK Open, lördagen den 18 maj.
I denna tävling var det fyra deltagare och där vann Björn Eriksson.

Juniaden i Jönköping, lördag-söndag den 14-15 juni.
På lördagen spelade vi Gomoku med sex deltagare och där vann Peter Jonsson.
På söndagen spelade vi Renju med sex deltagare och där vann Richard Sandström.

Svenska Cupen i Mjölby, lördag-söndag den 30-31 augusti.
Kvartsfinal och semifinal med sju deltagare, Peter Jonsson och Richard Sandström till final om 
första platsen, Bengt Asplund och Björn Eriksson till final om tredje platsen.
Peter Jonsson vann finalen som spelades i Jönköping mot Richard Sandström med 2-1

Upsala Renju Open, lördagen den 20 september hemma hos Stefan.
Här var vi åtta deltagare och tävlingen vanns av Stefan Karlsson.

SM i Luffarschack (Gomoku Swap2), lördag-söndag den 18-19 oktober i Jönköping.
Här var vi sex deltagare och svensk mästare i Gomoku blev Richard Sandström.
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Öppna Lag-SM i renju i Stockholm, lördag-söndag den 15-16 november.
I år var det fyra lag varav ett från Estland (Tallinn), samt Jönköping och STORK I + II,  STORK I 
vann tävlingen och blev svenska lagmästare.

Korrespondens-SM 2014 med åtta deltagare (Korr-SM).
Björn Lind blev under året Svensk Mästare i renju per korrespondens.

Söndagsturneringen 2014.
Under 2014 har vi anordnat blixtturneringar i Gomoku på playok.com först och främst för de 
svenska spelarna, men även utländska spelare är välkomna att delta.
Reglerna är swap-2 och man spelar sju ronder med betänketiden 5 min.
Antalet spelare i turneringen har varit som mest 12 st och vid något enstaka tillfälle har vi fått ställa 
in p g av för få deltagare.
Ambitionen är att fortsätta med turneringen och uppmuntra fler spelare att delta. Positivt är att 
gamla spelare som Anders Bertilsson och Petter Lindholm har varit med.
Efter varje turnering gör Martin Karlsson en särskild rankinglista som f n innehåller 12 deltagare.

Internationellt tävlingsdeltagande
Gomoku Euroleague.
En lagtävling. Den senaste 9:e säsongen 2013-2014 spelades på sajten ”PlayOK” med  17 inter-
nationella lag. Varje lag representeras av fyra spelare, alla möter alla i två partier och betänketiden 
är 10 min. Reglerna är Swap-2. Det svenska laget ”Luffarna” bestående av Bengt Asplund, Janne 
Fanell, Petter Gardström, Emma Jelve(Warner), Peter Jonsson, Björn Lind, Tommy Maltell, och 
Joachim Theimer slutade på 12:e plats med tre av nio möjliga poäng. Säsong 10-2014-2015 har 
börjat bättre. Petter Lindholm och Richard Sandström har anslutit och i dagsläget har vi tagit 2,5 
poäng av 4 möjliga..

Korrespondens-VM i Renju 2014.
Världsmästare i korrespondensspel 2014 blev återigen Vladimir Sushkov från Ryssland.
Från Sverige hade vi följande tre deltagare, Tord Andersson, Björn Lind och Joachim Theimer, 
fördelade i de två förstaligorna med nio deltagare i varje.

Gomoku
Under året har vi spelat Gomoku i Blixt-SM, i Juniaden och i Luffarschacks-SM, samt även på nätet 
i Gomoku Euroleague och i söndagsturneringen (se ovan).

Poängligan
Poängligan 2014 vanns av Peter Jonsson med 121½ poäng.

Titelsystemet
Vi har kommit igång med att notera Dan och kyu titlar för medlemmar men har under det gågna året 
inte delat ut några nya diplom.

Fem i Rad
Tidningen ”Fem i Rad” har under året kommit ut med två nummer.
Info-bladet ”Fem i Rad-info” har under året kommit ut med 13 nummer.
I dessa publikationer som även finns på hemsidan, finns mer att läsa om vår verksamhet.
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Förbundets ekonomi
2013 års resultat blev 6 154,74 kr 
Eget kapital per 2014-12-31 var 56 149,89 kr 

Slutord
Vi i styrelsen tackar för det gångna året.
Styrelsen ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.

Linköping i januari 2015

Styrelsen:

Ordförande _________________ Vice ordf. ____________________
Bengt Asplund Peter Jonsson

Sekreterare ___________________ Kassör ____________________
Bengt Nyberg Stefan Karlsson

Ledamöter ___________________ ____________________
Tord Andersson Björn Eriksson
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