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Deltagare 
Gotlands SF           Björn Andersson 
Göteborgs SF          Johan Lönnroth 
Hallands SF           Gert Gustavsson 

                      Torbjörn Palm 
Jämtland/Härjedalens SF Sven-Åke Eliasson 
Medelpads SF          Lars Sandin 
Norrbottens SF        Tobias Pettersson 
Skåne Nordvästra SF          Jan Bengtsson 
Stockholms SF         Sven-Gunnar Samuelsson 
Upplands SF          Bo Nyberg 
                       Alexis Andersson 
Värmlands SF          Bo Berg 
Västerbottens SF      Lennart Lundgren 
Västmanlands SF Gert Åkerman 
Östergötlands SF      Stephan Lindbergh 
 
Från Sveriges SF: 
 
Ari Ziegler, Erik Degerstedt, Sven-Olof Andersson, Maria Berg, Kent Vänman. 
 
Från Danmarks Skak Union: 
Erik Sjoberg 
 

Inledning 
Ari Ziegler inleder årets framtidskonferens med att berätta att förbundsstyrelsens tycker 
att det viktigaste uppgiften Sveriges schackförbund har är att sprida schacket.  
 

Schack4an 
Ari presenterar schack4an-projektet och dess utveckling över distrikten sedan starten i 
Västmanland 1979.  
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Kompletteringar till schack4an historiken i distrikten: 
1994-95 Västergötland, Skövde 
Östergötland ca 1992 
Jämtland ca 1993 
Umeå 1985-86 
 
Total prognos för antalet deltagare i schack4an 2008 är 7 239, jämfört med 4 025 år 2007. 
 
 Varför schack4an? 

• Alla ska få spela schack och lära sig spelet 
• Skapa sammanhållning i klassen 
• Skapa en positiv bild av schack 
• De barn som engagerar sig i schack utvecklad som individer. 

 
Vision: Schack ska vara attraktivt och tillgängligt för samtliga Sveriges fjärdeklassare.  
 
Mål, 15000 barn i fjärde klass ska delta i schack4an 2012. 
 
Schack4an gruppen uppgift 
Ta fram spel, bräden, trycksaker, regler mm. 
 
Varumärkesgruppen 
Ta fram sponsorer och öka schack4ans marknadsvärde. 
 
Per Hultin 
Hjälpa nya distrikt 
Samordna grupperna. 
 
Kommentarer: 
Stockholm: schack4an är en lysande affär, mycket bidrag. 
Värmland, långa resor gör att det kostar mycket. 
Det svåra är att få föräldrar och ledare intresserade och villiga att hjälpa till, för de flesta 
distrikt är inte ekonomin något problem. 
Schack är ett verktyg, det är ett socialt utvecklande projekt för barnen. 

Schack OS 2012 
Kostar ca 60 miljoner. Ca 2000 deltagare, ca 500 ledare. Totalt ca 3000 st i två veckor. 
Planen är dessutom att lägga schack-SM samtidigt.  
Många var positiva till ett arrangemang förutsatt att det inte kostar Sveriges 
schackförbund något, förutom den tid och arbete som läggs ner. 
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Tidskrift för schack- medlemstidning? 
Tidningen går i dagsläget med ca 250 000 kr i förlust varje år. Den når 9 % av 
medlemmarna.  
 
I Danmark har schackförbundet en medlemstidning som kostar ca 900 000 DSK per år, 
vilket är dyrt. Upplagan är ca 6000, 9 st nummer per år.  ca 300 000 är lönekostnader.  
 
Att jämföra med så är  registreringsavgift till Danmarks Skak Union 360 Dkr. 
 
Förslag:  

• Lägg ner tidningen alt. sälj till någon intressent. Använd de sparade pengarna till 
schack4an.  
• Ha en helt digital medlemstidning 
• Partikommentarerna borde göras i ex Palview på nätet så att det går att följa de 
kommenterade partierna, pgn-format.  
• pdf är inte läsarvänligt. 

 

Presentation av Dansk Skak Union och framtiden, En amatörorganisation 
på väg ut ur krisen? 

Organisation 
Man har årligen ett Delegeretmöde med representanter för alla klubbar. Mötet väljer 
Forretningsudvalg 5 personer, sköter det dagliga arbetet. 
Huvudstyrelse (4 möten per år) väljs också 9 kredse + FU sammanlagt 17 röster. 
 

Anställda 
Skakbladet, redaktör 
1 person rating och medlemsregister (billigt, persionär) 
web och presredaktör, dansk skaksalg 
 

Enmandsudvalg, Utsedda ansvariga 
Elit 
Junior 
Senior (+60) 
 

•Frivilliga 
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I Danmark är schack en sport, men ingen idrott. Danmarks idrottsförbund styr mycket, 
men de vill inte ha schackförbund som medlemmar. 
 
Det är svårt att få statliga bidrag, schack buntas i ”hobbypräglad verksamhet”. 
 
Finns ett Tankesportförbund där schack och bridge är de största medlemsförbunden.  
150 000 Dkr får Danmarks SU genom detta samarbete. 
 
Ekonomi 
2 miljoner Dkr, 40 % informationsaktivitet, mycket är skakbladet.  
Man har 5268 medlemmar 
30 % är 60 år och äldre 
600 ungdomsspelare (under 20 år) 
Klubbar ca 180 
66 % av dem har 20 medlemmar eller mindre. 
Dansk Skolskak är en egen organisation, ca 2000 registrerade ungdomsspelare. 

Skakserver 
Kostade ca 900 000 Dkr att utveckla, driftkostnader på ca 200 000 kr per år. Det som ska 
finnas på servern är: 

• Undervisning 
• Livesändningar från turneringar 
• Klubbmatcher 
• Ungdomsaktiviteter 

Kontroll över aktivitet på servern 
• Man ska spela i sitt eget namn 
• Man har egna turneringar 
• Möjlighet till direkt kontakt via mail och riktade meddelande beroende på vilket 
område man bor i. 

 
Det nya begreppet ”fitnessklubbar” introducerades. Med detta menas att man kan lägga 
upp sin egen träning, vilken tid man vill och hur ofta man vill. 
 
Webmedlemskap i Dansk SU, 150 Dkr per år. 

Eftermiddag diskussion 

TfS som medlemstidning 
• Om vi omvandlar TfS till en nättidning så finns det risk för att vi tappar de äldre. 
• Kanske är vi inte redo att släppa papperstidningen ännu? Därför kanske vi skall 
börja med att prova med en förenklad medlemstidning i papper till att börja med. 
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• En nackdel med nättidning är att det i så fall ej blir en medlemstidning eftersom alla 
får tillgång till den. 

 
Hemsida på nätet: 

• Alla kan skriva sina egna artiklar/nyheter och sedan kan allmänheten sätta betyg. 
• Nackdelen med Internet är att det lokala ofta får stryk. Det är de stora 
internationella nyheterna som får störst genomslag. 

 
Kommentarer från Ari 

• Själv tänker jag att en rejäl schackportal från SSF:s sida skulle kunna vara 
jätteintressant. Vi kan fortsätta att köpa artiklar av duktiga spelare och med tiden 
växer sidan till en jättesite med artiklar och instruktionsmaterial om allt. Dels kan 
man lägga ut allt på ett snyggt sätt och dels kan man lägga ut ett så att man kan ladda 
ned det så att man kan titta på det i sin egen Fritz eller Chessbase. De färskaste 
nyheterna skulle kunna presenteras som klickföljetonger. Man måste klicka på reklam 
för att läsa hela artikeln och på så sätt får man lite finansiering samtidigt! 

Schack4an 
• Alla kan vara med, social aspekt 
• Ger pengar, bidrag 
• Sprider schacket, blir lättare att hitta sponsorer 
• Rekryteringsbas för ungdomsschack 
• Svårt att engagera föräldrar, barnen måste tycka det är roligt. 
• Stökiga elever kan vara duktiga på schack. 
• Obligatorisk schackutbildning på lärarhögskolan,  
• Problem att ha någon som kan göra klassbesök på dagtid. 
• Engagera klubbar lokalt med ledare för klassbesök och deltävlingar. 
• Hur ska vi behålla medlemmarna? schack5an? 
• De olika distrikten kan prova olika idéer och dela med sig till andra distrikt. 
• Tidigarelägg första tävlingen så att eleverna får spela schack under en längre tid, ex 
kommunkval i december eller januari.  
• Flera finalomgångar? 
• Tävlingar på skoltid eller efter skoltid? 
• Lärarna måste vara intresserade av schack. 
• Lärarutbildning med forskningsrön om varför schack är bra i skolan, samarbete med 
andra intresseorganisationer? 
• Sälja ett paket med material, träning osv, begränsat antal platser. Då blir föräldrarna 
intresserade och kör barnen. 
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Hur kan distrikten utvecklas 

• Distriktens stadgar (behöver revideras?) 
• 60 % juniorer 
• Verksamhetsplan 60 % juniorer under antal år. 
• Morötter 
• Landstingsförbund 
• Allsvenskan-ekonomin finns inte? 
• Sammanslagning av distrikt är bra,  
• Kanslist, anställd personal 
• Nordvästra Skåne behöver 300 juniormedlemmar för att uppnå landstingsbidrag på 
30 000 kr, har 50-100 juniormedlemmar just nu. 
• Medelpad, 30 medlemmar. Klubbarna har dålig ekonomi, samarbetar kring 
allsvenskan. Nästan alla medlemmar sitter i antingen klubb eller distriktsledning, 
ingen rotation. Behöver fler seniorer så att någon kan ta hand om ungdomar. Seniorer 
kan stå för mysfaktor. 
• Att dela på kostnaderna för så kallade regionala disktriksinstruktörer. 
• Samarbeta med invandrarföreningar så att de kan bli intresserade av schack. De gör 
rekryteringsarbetet. 
• Man kan söka pengar från Sparbanksstiftelsen, ledarskap och integration. 
• Allmänna arvsfonden, tjejschack i Örgryte. 
• Klubbarna: Bingolottos utveckling, bingolotto ersatte ett bidragssystem, hur blir det 
när Bingolotto försvinner? Var får vi pengar ifrån? 

 

”Fitnessklubbar” andra former av klubbar än de traditionella 
• Borde det bildas internetklubbar? 
• Ska man kunna direktansluta medlemmar till Sveriges SF via Internet? 
• På Internet finns möjligheten att bygga upp verksamheter där deltagarna kan träna 
sina egna tider, spela när de vill. Man skulle kunna ha ett veckoschema där det finns 
möjlighet att boka in vissa lektioner, precis som på gymmet. 
•klubbkväll på Internet 

Utbildning av schackledare 
•Många kan vara schackledare, man behöver inte vara en bra schackspelare. Fråga 
föräldrarna. 
•Det är viktigt att schackledare får uppmuntran så att de inte tröttnar. En möjlighet för 
ledare att träffas och utbyta erfarenheter vore bra. 
•ledare är ofta en bristvara, det är ofta samma person som är ledare i olika 
sammanhang. 
•Vad är en schackledare? Styrelsemedlem, juniortränare. 
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•Våga fråga föräldrar om att vara ledare eller hjälpa till med annat runt träningen. 
•Engagera föräldrar (avdramatisera för föräldrarna- schack är inte svårt) 
•Är ledarekurserna steg 1-4 bra? Ja tycker vissa, andra tycker de är föråldrade till viss 
del.  
•Ungdomsledarutbildningen behöver ses över (aktiveras) 
•"Föräldrarutbildning” kan behövas. 
•Välj in föräldrarna i styrelsen SK33 Enköping 
•Förkovran av skollärare 
•Enklare material till skollärare, (utdrag ur Schackledarens handbok) 
•Ställ ut schackspel i lärarhögskolan 
•Pengar från EU? 

 
 

Övrigt 
•Allsvenskan 

- ”speciallottning” dubbelmatcher 
- dubbelmatcher i slutronderna 
- lägre divisioner finansierar högre 

•Distriktsinstruktör 
- Skolschack, utöver schack4an. 
- junior resp. kadettallsvenskan - ”överflödiga”? utvecklingsbara? 
- "S4an -barnen borde börja tidigare” schack2an? 
- Server på nätet för S4an --> kontinuitet 
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Utvärdering av konferensen 

Vad har varit bra? 
•Rimliga kostnader 
•Bra samordning 
•Diskussionerna i grupper (många tyckte detta) 
•Danmarks Skak Unions presentation och besök 
•En av de bättre konferenserna 
•Schack4andiskutionerna 
•Konferensen har motsvarat förväntningarna med + 
•Informationsutbyten schack4an 
•Höra distriktens verklighetsbeskrivning 

Vad kan förbättras? 
•Ganska få distrikt var representerade,  
•Kanske ska man ha en egen helg med bara konferens 
•Är tusenmanna verkligen den bästa helgen? 
•Hade behövts mer tid 
•Förarbete- möjlighet att fånga upp frågeställningar i förväg 
•Kortare presentationer  
•Förbereda sig bättre (från distrikten) 
•Gärna konkretare diskussionsämnen 
•Längre framförhållning med inbjudan, bestäm datum tidigare. 
•Att denna typ av konferenser inte finns i Danmark 
• Möjlighet att diskutera detta i sitt eget distrikt 
•Bättre teknik (ammatörsmässigt) 
•Varje distrikt borde få presentera sitt distrikt, vad man gör. 
•Mera förberedd på frågorna 

Vad kommer du att minnas? 
•Schack4an (3 st) 
•Presentationen av Danmarks Skak Union 
•Begreppet fitnes- klubbar 
•Allsvenskan 
•Intressanta diskussioner – TfS som Internet-tidning 
•Lärt mig mycket om svenskt schack 
•Träffa mycket folk 
•Givande diskussioner 
•”Kommer inte få TfS som papperstidning längre” 


