
Agenda för digital distriktkonferens 5 februari 2022 
 
09.45 Inloggning till mötet  

10.00 Håkan Jalling hälsar alla välkomna 

Nye generalsekreteraren Tomas Kvist presenteras 

IT-utveckling (Claes Jönsson) 

Verksamhetsplan, ekonomi och budget 2022 

Verksamhetsplan 
Budget och måluppfyllelse (Jonas Mårdell) 
Ekonomirapport (Jonas Mårdell) 

 
12.00 Lunchpaus! 

12.45 Nybörjarkurser och digital verksamhet 

Exempel från Schacksverige 
Gruppdiskussioner i Zoomgrupper 
Diskussion i storgrupp 

 
Miljöarbete nationellt, regionalt och lokalt (Förbundsstyrelsen) 

14.30 Paus! 

Damschack och damsatsningar (Ofelia Thörnqvist) 

Schackfyran (Albin Ringstad) 

Elitsatsningar för ungdomar (Erik Malmstig) 

Övriga frågor 

16.30 Mötet avslutas! 

 



DISTRIKTSKONFERENS 2022‐02‐05

Blekinge SF Bengt‐Åke Karlsson

Gotlands SF Lasse Linusson

Gävleborgs SF Per Åkerman

Göteborgs SF Christer Thörnqvist

Hallands SF Gert Gustavsson

Hallands SF Lennart Jonsson

Jämtland‐Härjedalens SF Anders Nylén

Jämtland‐Härjedalens SF Ingemar Olofsson

Jämtland‐Härjedalens SF Sven‐Olof Andersson

Nordskåne Göran Steffert

Nordvästra Skånes SF Stefan Håkansson

Skånes SF Johan Berntsen

Skånes SF Stellan Brynell

Smålands SF Jörgen Karlsson

Stockholms SF Joel Sjöstrand

Stockholms SF Jonas Sandbom

Stockholms SF Mikael Sandberg

Upplands SF Thore Agnäs

Värmlands SF Kjell‐Åke Andersson

Västergötlands SF Josef Håkanson

Västernorrlands SF Kenneth Fahlberg

Västernorrlands SF Anders Lind

Örebro SF Görgen Andersson

Östergötlands SF Henrik Karlsson

Östergötlands SF Mikael Broberg

SSF Kansli Tomas Kvist

SSF Kansli Niklas Sidmar

SSF Kansli Albin Ringstad

SSF Kansli Ofelia Thörnqvist

SSF Revisor Per‐Olov Larsson

SSF Styrelse Tomas Silfver

SSF Styrelse Håkan Jalling

SSF Styrelse Erik Malmstig

SSF Styrelse Jonas Mårdell

SSF Styrelse Angelica Lindberg

SSF Styrelse Claes Jönsson

SSF Valberedning Henrik Johansson

SSF Valberedning Jan Wikander

Michael Wiander

Peter Halvarsson



� � ������������	�
����������

�������������������������������������� ��! �! "��#$%&'�(')*+*,-�./)0&,�1/)%23'&-�4,(5%&,�&1�+*)6&7&,*�25.�0/66*,�,&3*'�25.�&7*'+&�89,�396*6:�;*62'&,�&66�+*66&�/,�*66�('82,3&6(2'0<�25.�%233='(%&6(2'0396*�<�>'6*�*66�?*0)=60396*:��@*6�/,�3*+�062,�02,7�25.�06&,%&�%/'0)2,�1(�8$66�('82,3&6(2'*'�&66�A&60�B,(%002'�&1)(+(6�C�@(06,(%60%2'8*,*'0*'�(')*+0�3*+�*'�6D06�3('=6�89,�&66�.*+,&�.&'0�3(''*:��#$%&'�%233='(5*,&,�*66�288*'0(16�06/))'('706&7&'+*�8,$'�89,?='+006D,*)0*'�+/,�1(�4$�0(%6�1())�'$�EF�FFF�3*+)*33&,:�G(�1())�7$�06/,%6&�=,�4&'+*3('�3*+�*66�&'6&)�'D&�0&60'('7&,�89,�&66�6&�HIJKLMJNOJMNPQJKH�RST�UQVWWJ�UKJI�XYKJ�ZRO[W[RMPK�TRO�\]̂_̀��a23&0�b1(06-�'D�c*'*,&)0*%,*6*,&,*-�4,*0*'6*,&,�0(7��de!f�g���h���i��j)&*0�k9'002'�4,*0*'6*,&,�'=)/7*�25.�0&60'('7&,�4$�>a<0(+&'�C�l*�0*4&,&6�4,*0*'6&6(2'��m�no�pq�r�sotnu���ov�a27�=44�w/389,*)0*'�3*+�?,(+7*89,?='+*6�+/,�3&'�.&,�*'�5*'6,&)�)90'('7�89,�3*+)*30&17(86*,'&:�b23�=44�89,�+(0%=00(2'�25.�+*6�%23�%233*'6&,*,�23�<&66�8,(1())(7.*6*'�/,�1(%6(7&�&66�?*.$))&:�xu	y�z�q��
	{v�|9,*0)27�&66�*'�=61*5%)('704='%6�4$�0(%6�/,�&66�0*�91*,�1()%&�,&442,6*,�3&'�%&'�6&�=6�8,$'�0D06*3*6�C�;)&'+�&''&6�89,�&66�.&'6*,&�+=??)*66*,�4$�*66�*'%*)6�0/66:�}�o���m�ot~����;*62'&+*�1(%6*'�&1�&66�.(66&�,/66�'(1$�3*))&'�*'%*).*6�?D,$%,&6(:�l625%.2)30�l5.&5%89,?='+�7$,�3*,�25.�3*,�91*,�6())�&66�&'1/'+&�3*+)*300D06*3*6:��'0%*3$)�&66�+(06,(%6*'�8$,�069,,*�?*.9,(7.*6*,�25.�39w)(7.*6*,�&66�.&'6*,&�3*+)*33&,:�m�no�pq�r�sotnu���o��a27�=44�9'0%*3$)�23�+(7(6&)(0*,('7�&1�05.&5%)*%6(2'*,:�G&+�%&'�1(�79,&�25.�.=,�7$,�1(�1(+&,*:�>'04*)�8,$'�#$%&'�23�&66�&'09%&'�89,�+*66&�6())�l5.&5%&%&+*3('�.&,�1(�8$66�'*w�4$�3*'�1(�.&,�/'+$�)D5%&60�8$�('�*�6*,'&�3*+*)�32601&,&'+*��FF�FFF�0*%�1(&�l5.&5%&%&+*3(*'0�4,*0*0�k&'�l6$.)?*,7�4,(1&6:�xu	y�z�q��
	{��G(�6(66&,�1(+&,*�4$�1$,&�6,/'&,=6?()+'('7&,-�0&32,+'&�3&6*,(&)-�)*%6(2'*,�*65:�89,�&66�%=''&�069+w&�?/66,*:�m�no�pq�r�sotnu���o��>'?w=+&'�=60%(5%��*+&727+&7�C�b&'�1(�79,&�=60%(5%�(06/))*6�89,�&66�7$�('�4$�05.&5%:0*�89,�&66�.(66&�('82':�}��nr���y�o��ov�b&'�1(�79,&�3*,�'/,�+*6�7/))*,�1$,&�+(7(6&)&�6/1)('7&,:�#=,�89,?/66,&,�25.�89,*'%)&,�1(��}�o����nou	yv�l�(00�A&'&7*,�/,�1/)+(76�?,&�0D06*3�89,�1$,&�)266'('7&,�3*'�+*6�8(''0�20/%*,.*6�%,('7�1&,�+&6&�04&,&0:�b&'�1(�.(66&�0/66�&66�8$�91*,�('82�6())�3*+)*300D06*3*6�8,$'�l�(00�A&'&7*,���������������h���������������������� ��i��}�o���z�utnqq�7(5%�(7*'23�+*'�*%2'23(0%&�,&442,6*'�C�l*�?()+*,��#*',(5�j&,)002'v�b233*'6*,&+*�?*0)=6*6�8,$'�%2'7,*00*'�23�&66�1(�0%&))�.&�E�3%,�(�*7*6�%&4(6&)�(�0D86*�&66�9%&�1$,�0w/)18('&'0(*,('707,&+�25.�3('0%&�,(0%*':�



� � ������������	�
����������

��	�������
	������������������������� !"� "#�#$!!����"� �%#�&�%'#��(�"��(#� ���")*��+#� ,����-��."//��-���#�0�1��������#�!(�23�$���#�-��,��%"#&�#����� ,���� ,��%#�&'-�#0�4�56�7��8�96:5����6;�<� ,�&(������#��"-� ��&����&&�#� "&�+#�=>>� �!�#���4�56�7��8�96:5����6;�?#(�"#�"&�*$#������(#�&���1� �#�,� $� ,"�����@�A(,���,"&&����#�#�����-������ ��*�%������&'���")*������,"&&�����(���#�,�����!�������&'��#� "&� �$����&�������!����#� �����(��#$!!�� �$���#�-(#��0�BC�	�
5���D�6E�	�
F�GHIJKLMN�OL�PQQ�RS�JPH�TSQQP�UHOVLPNIQPWXPVU�YZV�PQQ�TSQQP�KQQ�N[XK�W[V�RS�$!!����#�#���  ����,-+#����0�96:5���\	6:��� �+&���")*�/�#+����������]+ ��#�"##�����!#�)� �$!!����#��� ���0�A(,���̂�����/"#��������-�#��"&'.�����������,"��#�  ��0���_$�)*!�$ ��̀abcdefdghdijd�klm�nopoqfr�sjdgiftmjqu��v5
5��w��������6�!#� ����#�#�*$#��"&�."//�����_��,'!����@�3��/����#��x�/y�� ����������z�#�&���*$#�&���,���."//��&�����,��#��,$# �#0��v5
5��w��������6;�{�������/������%'#���,��#��,$# �#�$����%",$ �#��!(������"&�/��#�&����&&�#�� �+������+#��"&�%(#�����*(������#��� 0��4�56�7��8�96:5����6;�|��+���"&�����-�������*�#��(�"��-���#��,"&&���z��+��#��@�A$#�%(���#�-��$!!}��~oighiiok���djfgkhq�dkkti��t�pdh��jd���dh������3-(#��*���������/�*(�����.�.�#��� )*�),���@�]��� ,����-�� ,.$������"  �!(}���#��*�#�-��&y),���&���*$#�#�,#y��#�#�")*�/�*(���#�-���"&�-$���0�x���# ,����������������� �� �����!(�-$������#� ��/�������")*�"%�������#�#�#�&�#��,"�"&� ,�0�����/+��#��")*��%%�,��-�#��!(�������-+���� ")�����&����#���-(#�&�#,��� %'#����1��������-�),"/#�-������,�����%'#+��#�#0���dh������]+ ��#�'������,'#�"�������#+�����#�")*�����%$���#�#�/#�0�{+�,��"��,��&���-$����")*�/�#���+#������+���#� �#�������#�,#y��#��")*�/�*(���0�x�-�����,"�)�!����&���.$��"#�#+�����#�"������?$���#��'-�#��--+������#�&������ �� �����#����������")*�%y � ,�0�U�PLLPI�TP�JU�[V�KH�LZ�NSXTKQ�PQQ��VKWWP�OII�@�1"&� ,.$� �#�/�#����")*�%��� �"%������",�����!(��#+�����#��+-�����#0�A$#�,���-��*������y�� +�������������#��!�  �-��!�# "��#� "&�%��� ����+#*����}�?(��"&�����/'#.�� !������)}���dh������3��'-�#�*$#�-������#�$!!�-(#�-�#, �&*������������%y � ,��!(�,�$//��-(0�������,$# �#�)���#��������"������+#�.+���/#��"&�&���+-���,��� �$  ��-���#���������#�������#���-�����,�$//�#�")*��� �#�,�0�



� � ������������	�
����������

������������������������������ �!��"#����$�$%������&#�������$�'� (��)���$*+��#'*�%����*����$(����������%�$����,�������$����$���'-��.�/������0�����&1���$%�����-����0���� 1���������$$�����������.�2����*1�����0���-0�� 1�����3��45677�89�:������+�������������������#'*���#,���� 1��#�����-+��������,��#� 1����;�#�$�� ��#'*�*&%��������$��.�<������,������������#���0�1�&�����!����������%�����2����*1��������������*#�=���1���$���!������%����#������������*��$����#���%����,���#'*��%���������.�>!����-%��������&+$��$��#'*�������-�%���� #�-.�?�$������������;��'�����������$��� 1�����,��.�/+���1��������#'*�*+�� !������0����$���@�2����*1���� ������$��+����$���,��.�?��*����%�������������������!�*+������-����0'-�����A���%�$#�3��45677�B9�;�+$��'��-����%������$(��������%�$����,���.�C0,$�,!�$� 1�����,������������.�/������0���%���#'*�������*��,� 1������.�D!��������#����+�$���EF�!����-�+����0��������������-��,�.�G���,!�,� �!���-#��'*�'--�+��������-�+����������%������-��,������&#������$.��45677�H9�I#��������JCD�%������$(.�;-����-#����$�+���!��$(���*+�����-����%�����0����$�������K�!,#���%��$��$���#'*�*���LMNOP�QRPSTRUVW�D1��1���,��*���$������$��-+����$����$�����,����+��.��XYZ[\]Y\̂_XYZ[Ỳ[abacY5d��e �������$#,&#�$�� 1��*+��$�������+���+�#'*���������� ���!����;�����$����f!,#���%��$������$���%�����#�������#���#���%����,�����"1���#�,�%����-+�$����-�+$������!�$����$��.�g���h������,���,�,����� 1��������'*�'-��%����,���$�;>i����+�������������.�2%����,1����$����&+$�����,����������,����:����������-���jkl�mn�C��#��$������$����������*1���������$#���%��������-�����%�$��#����������2���1����� 1��������0����������������!��.�2������&+$��$��#'*�-#��+��'�����%��� �!��-�+������3�ompqr��s	mpn�A��-#���-����$���$�,����$���������� 1������ 1���!�������� 1��$#����+���.�tuqv	�w�A#,�+���������+$�����������!�����$�� �����������������������xyizF�!��{|r	�
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IT‐utveckling 
Sveriges 
Schackförbund

IT‐system, utvecklingsarbete och 
underhåll



Varför IT‐
satsning?



Varför IT‐
satsning?

503 Service 
Unavailable



Varför IT‐
satsning?

• Driftskritiska system ska alltid vara tillgängliga
• Schack.se
• Medlemssystemet
• Spelplattformar

• IT‐system måste underhållas för att inte föråldras
• Nya programversioner/utvecklingsmiljöer
• Hemsidor/länkar uppdateras

• Underlätta administration av skolschack
• Vår största intäktskälla

• Användarvänlighet och funktionalitet
• Medlemmar och skolschackklubbar ska kunna
administreras på ett bra sätt

• Information ska finnas lättillgänglig



Vilka 
system/
websiter
har vi?

Medlemssystemet
Hemsidan 
(schack.se)

Yes2Chess 
(yes2chess.se)

Skolschackklubbar 
(klubb.schack.se)

Schackfyran
(schack.se/schackf

yran)

Världsspråket 
schack 

(varldsspraketscha
ck.se)

Spela via schack.se 
(spela.schack.se)

Ekonomisystem Bildbanken (Lars 
OA Hedlund)

System/site XSystem/site XSystem/site X



Vilka 
utmaningar 

finns?

• Exempel på hemsidor:
• schack.se
• sskk.se
• yes2chess.se

• Lika men ändå olika! 
Separata underhållsdelar för
• Hemsidor
• Spelplattformar
• Medlemssystemet
• Andra system/siter



Vilka risker 
finns idag?

• Personberoenden av de som utvecklat
systemen

• Support av driftskritiska system från fåtal
personer

• Vissa siter/plattformar behöver uppdateras på
kort sikt

• schack.se kan “slå i taket” kapacitetsmässigt
• Långsiktigt underhåll av hemsidor och andra
siter görs efter behov/ad hoc och inte enligt
långsiktig plan



Vilka styrkor 
finns idag?

• Kansliet har god kunskap om de 
system/plattformar vi använder

• Våra IT‐resurser känner systemen väl och kan 
snabbt åtgärda problem som uppstår

• Medlemssystemet är väldigt stabilt

• Hemsidan är efter lyftet lättare att 
administrera

• Vi når många via hemsidan



Vad är gjort 
hittills och 
vad görs 
löpande?

• Hemsidan är lyft (teknik och 
grafik)

• Medlemssystemet 
underhålls fortlöpande

• Övriga plattformar och siter 
har underhålls 
sporadiskt/när det behövts 
och med begränsad budget



Vad gör vi 
nu och 

framöver?

• Administrationen av 
skolschackklubbarna 
förenklas/moderniseras

• Spelplattformarna 
moderniseras

• Övriga plattformar och siter gås 
igenom och underhålls efter 
prioritet och behov

• Riskanalys  långsiktiga 
underhållsbehov kartläggs och 
budgeteras

• Dokumentation förbättras för 
att minimera personberoenden 
och få högre användbarhet



Hur 
genomförs 

detta?

• Större satsning år 2022 i budgeten 
för att täcka de viktigaste 
utvecklings‐ och underhållsbehoven 
på kort sikt

• Lucas Wickström engageras för att 
genomföra ett antal 
utvecklingsprojekt

• IT‐projektgrupp startats med 
deltagare från kansli, styrelse och IT‐
personal för att se över de löpande 
behoven och långsiktigt perspektiv



Frågor?
Frågor?



Vad vill 
distrikten?

Vad tycker ni är viktigast 
inom IT‐området för SSF?



Verksamhetsplan 2022 

Två år in i Coronapandemin finns det fortfarande många frågetecken när det gäller vilken verksamhet 
som kan bedrivas och på vilket sätt. Det gör naturligtvis att det är svårt att göra en detaljerad plan för 
verksamheten, men styrelsen har valt att prioritera åtgärder som på olika sätt underlättar och 
påskyndar uppstarten av våra fysiska verksamheter efter pandemin, oavsett om detta sker under det 
här året eller senare. 
För våra statliga bidrag är det ungdomsverksamheten och därmed i mycket stor utsträckning 
Schackfyran, Yes2Chess och våra skolklubbar som är centrala och åtgärder för att förstärka och 
utveckla dessa aktiviteter har därför fått mycket utrymme. 
Styrelsen anser också att det är mycket viktigt att vi tar tillfället i akt att utnyttja den mediala 
medvind som schacket har för närvarande till att hitta olika typer av samarbeten och genomföra 
externa evenemang.  
Styrelsen har också antagit ett mål om att bli 50 000 medlemmar, där syftet är att vi i Schacksverige 
ska arbeta tillsammans för att förvalta det ökade schackintresset och vitalisera schacket med nya 
medlemmar. 

Åtgärder som särskilt har prioriterats i planering och budget är dessa: 

 
Skolschack 
Skolschacket och våra stora skolschacktävlingar Schackfyran och Yes2Chess har fortfarande en 
nyckelposition i svenskt schack. Verksamheten sysselsätter tiotusentals barn varje år, och ligger till 
grund för huvuddelen av Sveriges Schackförbunds intäkter. 
Under 2021 ökade deltagandet i internettävlingen Yes2Chess mycket kraftigt från ca 500 lag 2020 till 
över 1.000 anmälda lag och vi bedömer att det finns stor potential för ytterligare utveckling. 
Verksamheten genererar nya skolklubbar, men också ökade krav på administrativa resurser inte 
minst då vi kraven från vår bidragsmyndighet MUCF har skärpts de senaste åren. 
När det gäller Schackfyran är det fortfarande oklart i vilken form verksamheten kommer att bedrivas 
under 2022. Förra året utvecklade vi dock digitala sätt att genomföra tävlingen och vi är därför väl 
förberedda oavsett om Schackfyran kommer att bedrivas fysiskt, digitalt eller som en kombination. 

IT-utveckling 
Allt större del av administration och genomförande av skolschacksverksamheten sker digitalt och vi 
har de senaste åren haft begränsat utrymme för att genomföra det utvecklingsarbete som vi har 
önskat. Detta har inneburit begränsningar för främst skolschacksverksamheten som är mycket viktig 
både vad gäller verksamhet och ekonomi. 
Under 2022 kommer detta arbete att prioriteras med syftet dels att på kort sikt genomföra det 
utvecklingsarbete och de effektiviseringar som vi bedömer som nödvändiga för att kunna utnyttja 
den potential som skolschacket har, dels för att på lång sikt hitta en fungerande IT-lösning för SSF. 
 
Distriktssamarbeten 
Sveriges Schackförbund har för närvarande samarbeten med en handfull distrikt där vi har försökt att 
hitta olika sätt att stimulera klubb- och skolschacksstödjande aktiviteter på regional nivå, exempelvis 
med hjälp av regionkonsulenter som är anställda centralt men jobbar lokalt och regionalt. 
Vi är mycket intresserade av att hitta sätt att samarbeta med flera distrikt och vi kommer också att 
fortsätta att arbeta för att förbättra kommunikationen mellan SSF och distrikten genom att 
exempelvis bjuda in till distriktskonferenser och distriktsträffar. 



 
 
Damschack 
SSF har under 2021 utsett en damschacksansvarig med uppgift att planera och samordna förbundets 
damschacksaktiviteter. Damträningar, weekendaktiviteter och nätverk är några sådana exempel, och 
vi har också i samarbete med Stockholms Schackförbund inlett en särskild flicksatsning i Stockholm. 

Schackgymnasiet 
SSF har under 2021 kommit överens om ett samarbete med Uppsala kommun som går ut på att 
Sverige får ett schackgymnasium på Celsiusskolan i Uppsala från hösten 2022. 

Elit och tävling 
Både elit- och tävlingsverksamheten påverkas naturligtvis mycket av Coronapandemins förlopp. För 
närvarande är det oklart när och i vilken grad situationen kommer att normaliseras för svenskt 
tävlingsschack, men SSF:s har som uttalad ambition att anpassa sin verksamhet efter de 
myndighetsrekommendationer som finns och att med detta som grund hela tiden erbjuda svenska 
schackspelare både fysiska och digitala speltillfällen så långt det är möjligt. 
 
 

 



Kostnadsställe Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat

Kansliet och gemensamt
Löpande förvaltning 372 tkr 3 513 tkr ‐3 141 tkr 444 tkr 4 067 tkr ‐3 623 tkr 173 tkr 3 883 tkr ‐3 710 tkr
Projekt/satsningar 876 tkr 1 898 tkr ‐1 021 tkr 460 tkr 2 508 tkr ‐2 048 tkr 692 tkr 1 947 tkr ‐1 255 tkr
Gemensamt 11 208 tkr 2 921 tkr 8 287 tkr 10 921 tkr 3 146 tkr 7 775 tkr 11 068 tkr 3 638 tkr 7 429 tkr
Summa 12 456 tkr 8 332 tkr 4 124 tkr 11 825 tkr 9 721 tkr 2 103 tkr 11 933 tkr 9 468 tkr 2 464 tkr

Verksamhetsområden
Elitschack 60 tkr 486 tkr ‐426 tkr 71 tkr 1 256 tkr ‐1 185 tkr 111 tkr 1 321 tkr ‐1 210 tkr
Korrschack 29 tkr 27 tkr 3 tkr 26 tkr 17 tkr 9 tkr 20 tkr 7 tkr 13 tkr
Skolschack 270 tkr 1 160 tkr ‐890 tkr 758 tkr 1 163 tkr ‐405 tkr 254 tkr 1 088 tkr ‐834 tkr
Tävlingsschack 614 tkr 988 tkr ‐374 tkr 1 398 tkr 1 920 tkr ‐522 tkr 510 tkr 1 378 tkr ‐867 tkr
Summa 973 tkr 2 660 tkr ‐1 687 tkr 2 253 tkr 4 356 tkr ‐2 103 tkr 895 tkr 3 793 tkr ‐2 898 tkr

TOTALT 13 429 tkr 10 992 tkr 2 437 tkr 14 078 tkr 14 078 tkr 0 tkr 12 828 tkr 13 262 tkr ‐433 tkr

Kommentarer till helårsprognos 2021 jämfört med budget

Trots att årskiftet är passerat är prognosen för 2021 ännu inte definitiv, då bokslutsarbetet pågår.
Löpande förvaltning: Minskade försäljningsintäkter på grund av ekonomin försämrar prognosen.

Projekt/satsningar: Stora delar av de resurser som avsattes för IT‐satsningar under 2021 har inte utnyttjats.

Gemensamt: Kongressbeslut om att betala ut ytterligare bidrag till klubbar och distrikt.

Skolschack: Ingen fysisk riksfinal för Schackfyran innebär minskade intäkter då vi inte har tagit ut startavgifter för den digitala 

tävlingen, men ändå har kostnader för priser.

Organisation 2020 2021 Prognos      Verksamhet 2020 2021 Prognos
Schackklubbar 772  1547* 1 200  Eloregistrerade turneringar** 392  384  384 
Skolschackklubbar 586  1336* 1 000  Eloregistrerade spelare (aktiva) 2 648  2 648 
Medlemmar 29 127  27 442  29 000  varav kvinnor 84  84 
varav kvinnor 12 526  10 627  11 000  Deltagare Schackfyran (spelare) 4 291  5 662  5 662 
Skolklubbsmedlemmar 10 108  16 344  16 000  Deltagare Schackfyran (lag) 211  295  295 
varav flickor 4 451  7 438  7 000  Deltagare Yes2Chess (lag) 506  1 078  950 
Antal domare 391  391  Arrangerade domarkurser 2  3  3 
varav kvinnor 11  11 

* I siffrorna ingår klubbar som påbörjat sin registrering, men inte inkommit med alla handlingar. Den kommer därför att minska när 
alla registreringar har kontrollerats.
**Avser grupper som är Eloregistrerade hos Fide

BOKSLUT 2020 BUDGET 2021 PROGNOS 2021

RAPPORT SVERIGES SCHACKFÖRBUND 2021‐12‐31



PRELIMINÄR BUDGET 2022

Kostnadsställe Bokslut 2020 Budget 2021 Prognos 2021 Prel budget 2022

Kansliet och gemensamt
Löpande förvaltning ‐3 141 tkr ‐3 623 tkr ‐3 710 tkr ‐3 615 tkr
Projekt/satsningar ‐1 021 tkr ‐2 048 tkr ‐1 255 tkr ‐2 475 tkr
Gemensamt 8 287 tkr 7 775 tkr 7 429 tkr 7 325 tkr
Summa 4 124 tkr 2 103 tkr 2 464 tkr 1 235 tkr

Verksamhetsområden
Elitschack ‐426 tkr ‐1 185 tkr ‐1 210 tkr ‐1 287 tkr
Korrschack 3 tkr 9 tkr 13 tkr 2 tkr
Skolschack ‐890 tkr ‐405 tkr ‐834 tkr ‐495 tkr
Tävlingsschack ‐374 tkr ‐522 tkr ‐867 tkr ‐555 tkr
Summa ‐1 687 tkr ‐2 103 tkr ‐2 898 tkr ‐2 335 tkr

TOTALT 2 437 tkr 0 kr ‐433 tkr ‐1 100 tkr

EGET KAPITAL 2001‐2022
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Digitala nybörjarkurser

LASS erfarenheter



Bakgrund

●Massor med intresse i landet, så jag skapade en 
online-kurs för hela landet på vinst och förlust.
●Vi fick ett stort antal deltagare, 100+ så
●erbjöd varsin grupp.
●Jag tog mer nybörjare och Max en mer 
fortsättningskurs. Ingen av oss är vana tränare, men 
har lätt att prata inför folk.
●Deltagarna fick välja grupp själva och fick pröva på 
båda. Så vi hade i början 80+ deltagare i varje kurs på 
Google Meet innan de hittade sin grupp.



Vilka är intresserade av kurs?

●De som spelat när de var barn/ungdom och nu är 
yngre vuxna, kan grunderna, partiets upplägg, lite 
enklare kombinationer. Avancerade deltagare som vill 
bli bättre spelare och testa sig i tävling.
●De som aldrig spelat i klubb men tycker spelet är 
intressant. Ser lika mycket i det sociala samspelet som 
spelet. Tävlingsmomentet är ofta inte intressant alls.
●Att det är online gör det enklare för många att delta, 
dels att få tid i kalender, dels är steget mycket enklare 
att bara koppla upp sig online. De här deltagarna har 
inte tagit sig till en klubb redan av en anledning. Så 



Är det svårt att hålla onlinekurs?

●Nej, nej, nej
●Om du spelat schack länge så har du fångat upp så 
många moment inom schacket som du kan plocka upp 
ur fickan.
●Uppfinn inte hjulet igen. Det finns MASSOR med 
verktyg, exempel, problem, etc att använda i din kurs.
●Ge deltagarna tid att få ställa sina frågor.



Förberedelsetid

●Jag förberedde mig faktiskt extremt lite. Max 1 timma 
per lektion. Ibland en kvart.
●En idé för vad kurstillfället ska handla om, googla lite 
exempel eller bara visa på demo-brädet från huvudet.
●Ta det du kan bra om du vill lägga lite tid. Man måste 
inte göra det svårt för sig.



Upplägg

●I princip rekommenderar jag att följa SSFs onlinekurs:
–Spelets regler: Pjäsernas gång och värde   Vad är 
schack, schackmatt och patt?    Specialdragen rockad 
och en passant   
–Grundläggande mattsättningar   Schackmatt med 
damen    Tvåtornsmatt     Med flera
–Vinna Material och gardera pjäser   Ta pjäser som 
står i slag   Fördelaktiga byten   Försvara pjäser
–GABIÖ   Gaffel    Avdragare   Bindning   Instängning   
Överlastning
–Öppning, mittspel och slutspel    Vad är det och vad 



Men vad är kursdeltagarna ute 
efter?  (nybörjare)
●Viktigt att ta det MYCKET långsamt.
●Det är lika mycket lite klurig underhållning i en timma.
●Väv inte in tävlingsmoment i någon större grad och 
utmana inte deltagarna på ett sätt att det blir jobbigt och 
pressande. Det ska vara en kul kurs, inte ett läxförhör.
●Tänk på den där roliga läraren i skolan som pratade på 
om ett ämne så det var kul, inte nödvändigtvis 
faktatravande.
●Kursdeltagare: majoritet kvinnor!



Men vad är kursdeltagarna ute 
efter? (fortsättning)
●Tempot lite högre. Momenten i kursen var densamma, 
men man gick framåt mycket snabbare och fortsatte på 
en högre nivå.
●Kursdeltagarna var sugna på att äntligen lära sig allt om 
schack, för att kunna spela bättre. Många sugna på att 
tävla eller mäta sig online.
●Spelar gärna små turneringar inbördes som del av 
träningen
●Ganska likt klassisk juniorträning med ambitiösa 
deltagare



Fler lektioner?

●Hur fungerar en tävling?
–Att alla spelar lika många partier
–Betänketider
–Protokollföring
–Skaka hand
–Hantera klocka
–Man är tyst när man spelar, analyserar efter partier.
●Tävlingsmomentet
–Vad schackspelare tänker när man spelar
Lä l



Verktyg

●Google Meet, använde vi för själva lektionen. Zoom, 
Microsoft Teams är andra. https://meet.google.com/
●Utmärkt demobräde!
–https://demo.schack.se
●Lichess – skapa ett lag för deltagarna.
–Här kan du kontakta alla
–Be dom repetera kursmoment
●https://lichess.org/learn#/
–Ge hemläxa i form av att lösa problem på vissa teman
https://lichess org/practice



Andras kurser och material!

●Olov Hamilton -
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSenFL1IYEm
_a_XXB7gQgWbEeoDEH0wlU
●Lär dig schack med Joel Sjöstrand: 
https://www.youtube.com/watch?v=eOeNZEzejnY
●Damnätverket: https://schack.se/tavlingar/damschack/
●Köpa schackmaterial: https://www.schackbutiken.se/
●Agadmator's schackkanal: 
https://www.youtube.com/c/AGADMATOR/videos
●Jan Olov Vatns lektioner: 



Få med dom i klubben?

●Berätta om klubbens verksamhet
●Ha onlineturneringar där de får vara med (viktigt att det 
finns flera spelare i samma styrka som kursdeltagarna, 
så det inte blir bara förluster för kursdeltagarna)
●Ha startup-träffar på klubben för nya



Damschacksåret 
2022

Sveriges Schackförbunds satsningar på 
flick‐ och damschack

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY



Händelser under 
Damschacksåret
• 22 januari –Flickmästerskapet Online

• 4‐6 mars ‐ Flick‐Weekend

• Augusti – Normtävling

• 3‐4 september ‐ Snabbschacks‐SM

• 17‐18 september – Damallsvenskan

• 18‐20 november Dam‐Weekend

• Datum ej satt: 4‐nationers Onlinelandskamp för flickor

Löpande under året:

• Onlineträning på Zoom och damtävlingar på Lichess

• Flickschackprojekt Stockholm

• Nätverk tonårstjejer

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY



Onlineträning på zoom och turneringar på 
lichess
• Fortgår löpande under hela året

• Tävlingar på lichess flera gånger i månaden

• 109 medlemmar i Lichesslaget Kvinnliga 
Schacknätverket, ca 50 personer totalt som 
brukar vara med på träning

• Träning på tre olika nivåer
• Nybörjare (rena nybörjare som endast kan 

reglerna) Tränare Ofelia Thörnqvist
• Medelnivå (avancerad nybörjare upp till ca 

1500 i elo) Tränare Ofelia Thörnqvist
• Avancerad nivå (vänder sig till spelare från 

1500 i elo och uppåt) TränarePia Cramling

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY



Flickmästerskapet 
Online

• Spelades den 22 januari 2022 och ersatte Flick‐SM 
som fick ställas in

• 31 deltagare totalt

 Spelades i tre klasser: 

 Klass A födda 2002-2008
Gruppsegrare Victoria Cymbron

 Klass B födda 2009-2011
Gruppsegrare Sol Andersson

 Klass C födda 2012 och senare
Gruppsegrare Paulina Efimova

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY



Dam‐Weekend

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY



Flick‐
Weekend



Flickschackprojekt 
Stockholm



Nätverk 
tonårstjejer

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY‐NC‐ND



4‐nationers 
Onlinelandskamp

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY



Normtävling

• Internationell normtävling för kvinnliga 
FIDE‐titlar

• Vi söker arrangör!

• Arrangeras lämpligen i augusti

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY



Snabbschackstävling 
med SM‐status



Damallsvenskan

• Preliminärt datum  17‐18 september

• Vi söker arrangör!

• Lagen består av 4 spelare, fria 
konstellationer dvs behöver inte tillhöra 
samma klubb eller distrikt

• Betänketid 45 min + 10 sek per drag, 6 
ronder

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY



Klubbarnas och distriktens egna satsningar

• Utöver alla dessa arrangemang hoppas 
vi att även distrikten och klubbarna 
uppmärksammar Damschacksåret 2022!

• För att bolla idéer och komma med 
förslag, maila till damschack@schack.se

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY



Skolschack 2022
SCHACKFYRAN/SCHACK56AN
SCHACKFYRANMÄSTAREN
YES2CHESS
PEDAGOGKURSER
SCHACKFYRANLICENS
KLUBBPROJEKT MED MICHAEL WIANDER



Schackfyran/Schack56an

 Schackfyran 2021
 Digitala klassbesök

 Digital riksfinal

 Höst56an 2021
 Fysisk och digital upplaga 2022
 Riksfinalerna 

 Helsingborg 14 maj

 Uppsala 22 maj

 Schack56an
 Riksfinal Uppsala 22 maj



Statistik efter Schackfyran 2021 
(2021-07-08)

%
Genomsnittlig tid på 
Lichess

Antal deltagare i 
urval 261 2,43
Fortsatt på Lichess 116 44% 3,692097701
Antal som spelat 
riksfinal 156 60% 3,31025641
Hur många totalt har fortsatt på 
Lichess? 2491 elever

andel av de som fortsatt 
på lichess

Antal som spelat 
riksfinal som spelat 
vidare på Lichess 86 74%
Inte spelat rikfinal 
men spelat vidare 
på lichess 30 26%

Spelat mest på Lichess
riksfinal? S4M spelad tid

1 JA JA 27h11min
2 JA JA 14h35min
3 JA 11h26min
4 JA 10h45min
5 JA 10h32min
6 JA 10h32min
7 JA JA 9h57min
8 JA 9h6min
9 JA 9h4min

10 JA 8h19min
11 JA 8h17min
12 JA 7h32min
13 JA 7h26min
14 JA JA 7h18min
15 JA 7h15min
16 JA JA 7h3min
17 JA 6h47min
18 JA 6h24min
19 JA 6h12min
20 JA JA 6h10min
21 JA 5h13min
22 JA 5h3min
23 JA 4h46min
24 JA JA 4h37min
25 NEJ 4h29min

Spelat mest på Lichess
26JA 4h28min
27JA 4h22min
28JA 4h11min
29JA 4h7min
30JA 4h6min
31JA 3h54min
32JA 3h53min
33JA 3h47min
34JA 3h45min
35JA 3h44min
36JA 3h40min
37JA 3h35min
38JA 3h30min
39JA JA 3h30min
40JA 3h27min
41JA JA 3h25min
42NEJ 3h21min
43JA 3h19min
44NEJ 3h18min
45JA 3h11min
46JA JA 3h9min
47JA 3h8min
48JA 3h7min
49JA JA 3h2min
50JA JA 3h0min



Schackfyranmästaren

 Fortsättningen för intresserade elever efter Schackfyran
 Att sänka tröskeln för elever att börja spela i schackklubb
 Riksfinal under SM-veckan



Yes2Chess

 En femmannatävling på nätet
 Explosionsartad ökning 
 Anmälningsförfarande
 Vad kan ni göra för att öka intresset? 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 (utan 
avhopp)

lag skolor lag skolor lag skolor lag skolor lag skolor lag skolor lag skolor lag skolor
y2c 5an 192 255 279 442 239 222 y2c låg 54 178

y2c 6an 0 0 187 277 146 114
y2c 
56an 223 756

y2c 7an 0 0 0 0 0 30 y2c hög 50 181
sms 0 0 56 70 110 140
TOT 192 87 255 80 522 155 789 244 495 236 506 215 327 142 1115



Pedagogkurser

 En gång per termin
 Nästa tillfälle tisdag den 3 mars, 09:00-12:00

 Kursledare: Mikael Lundström

 Strax under 30 deltagare i höstas
 Information att sprida hittas på schack.se>Schack i skolan> 

Pedagogkurser

 Möjlighet för skolor att bli certifierade schackskolor. I nuläget är 
Essingeskolan Sveriges enda certifierade schackskola.



Schackfyranlicens

 Kommer att ses över
 Oavsett i vilket format det återkommer så är tidsramen skjuten på
 Mer information kommer att komma



Övrigt/Frågor? 

 Vi finns här för att hjälpa er
 Stöttning i ansökningar

 Diskutera schack i skolan

 Hur kan ni nå ut till skolor bättre

 Upplärning digitala klassbesök

 …och mycket annat

 Dörren står alltid öppen för funderingar/frågor/feedback
 Inga frågor för stora eller för små – en öppen dialog är det bästa för alla

 Ni når mig på albin.ringstad@schack.se



Michael Wiander –
Schackklubben draken

 Michael Wiander, 070 203 22 32,
mw@accelerating.se

 Klubbprojekt för ungdomar på bibliotek
 Åker runt i Sverige och berättar om sin bok


