
 

 

Sammanträde Klubbschackkommittén 2022-06-01 kl 19 

Närvarande: Stefan Håkansson, Tomas Silfver, Kenneth Fahlberg och Ofelia 
Thörnqvist 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Stefan Håkansson öppnade mötet. 

 

§ 2 Val av sekreterare och justeringsperson 

Till sekreterare valdes Tomas Silfver och till justeringsperson Ofelia Thörnqvist 

 

§ 3 Föregående protokoll 

Protokollet från mars månad gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§ 4 Senior schack 

Det finns seniordagar som arrangeras på lite olika ställen i landet. En av de 
största arrangeras i Stockholm. Beslöts att äska pengar av SSF för att 
klubbschackkommittén ska kunna delta vid ett sådant evenemang i Stockholm. 
Ska söka samarbetspartners vid evenemanget i Stockholm som till exempel 
StSF eller Seniorschack. Tomas är huvudansvarig. 

 

§ 5 Ledarutbildning 

Ofelia föreslog att vi slår ihop de tidigare Steg-utbildningarna som Joel 
Sjöstrand hållit i med de tilltänkta ledarutbildningarna som Mikael Lundström 
skulle hållit 2021, men som blev inställda. Tanken är att vi fortsätter 
rekommendera Steg-materialet men att mer fokus ska läggas på ledarskap och 
att kursen ska fungera även för de som inte använder materialet. Kursen ska 
bestå av de tre delarna schackets organisation, schackets ledarskap och 
schackträningen. Ofelia kontaktar Joel Sjöstrand för att diskutera frågan. Mikael 
Lundström ska också bjudas in till nästa sammanträde för att diskutera frågan 
vidare. 



§ 6 Idébank fortsättning 

Tomas berättade om sina tankar att utveckla det fortsatta arbete med 
idébanken. Det första är att sända ut den till den alla klubbar i början av hösten 
i år. Nästa steg är att publicera en artikel om arbetet med det på schack.se. 
Tomas håller kontakten med Ingemar Falk i denna fråga.  

§ 7 Hemsidan 

Diskuterade lite olika förslag hur man kan uppdatera hemsidan för de som vill 
starta en schackklubb. Vad SSF kan ge stöd i form av råd, tips och material. Ska 
diskuteras vidare.  

Generalsekreteraren Tomas Kvist har fattat beslut om att förbundet kan gå 
vidare med det förslag som Ofelia haft tidigare för registrering av ungdoms-
ledare. Peter Halvarsson ska göra det så fort som han får möjlighet till det. 

 

§ 8 Damschack 

Ofelia berättade om kommande aktiviteter. Tävlingen i Ullared, dam-
allsvenskan och blixt-SM i september månad. IM-turneringen blir tyvärr inte av. 
Hon berättade också om riktade saker mot flickor och det planeras en 
flicklandskamp i höst mot våra grannländer. Det kommer inte heller någon 
Queens gambit i höst trots att rykten har gjort gällande det motsatta. 

 

§ 9 SM - aktiviteter  

Det kom upp några förslag på aktiviteter under SM som man ska gå vidare med. 
Exakta detaljer diskuterades inte. Följande saker diskuterades. 

Nybörjartävling 

Inbjudan till träff med klubbschackkommittén  

Lekrum för barn under tävlingarna i Fyrishov 

Pub Quiz frågor kring schack på spelarhotellet 

§ 10 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. Nästa möte i KSK bestämdes till i början av hösten.  


