
 
 
 
Anteckningar – Möte Klubbschackskommittén 
 
Katrineholm lördag 7 oktober 2017 18:00 
 
§1  Mötet öppnades 
 
§2  Dagordning fastställdes 
 
§3  Val av protokollförare  
Joel Sjöstrand valdes till protokollförare. 
 
§4  Föregående mötesprotokoll tittades igenom och lades till handlingarna. 
 

 
§5 Rapporter 

- Schackfyran 
I sin linda, och har ännu inte startat. Ser ut som vanligt.  

- Yes 2 Chess 
En tävling för 5or och en för sexor. Anmälan i oktober. Varje lag ska bilda en klubb, vilket 
hittills tagits emot bra. Men risk för att färre lag anmäler sig, tror Kent. Finalen som spelas i 
London med senaste vinnarna planeras fortfarande. 

- Sikta mot stjärnorna 
Inte något nytt att rapportera. 
 
§6 Kommittén nya ansvarsområden 

 
- Ungdomsträning 

Diskussioner om hur det varit tidigare. Förslag på hur man skulle kunna lägga upp det togs 
upp. Mats tar till nästa möte fram ett förslag om hur man kan lägga upp 
ungdomsträningsutbildning. Kommittén beslöt att material köps till deltagarna i kommittén 
för att alla ska kunna bilda sig en uppfattning.  

- Schackläger 
Kent beskrev hur det varit på sista tiden. Sveriges Schackförbund har outsourcat till 
klubbarna de senaste åren och fler barn har deltagit än när man arrangerade själva. 

 
Läger ska vara en målsättning för kommittén. Vi funderar till nästa möte på hur vi ska få 
fram bra läger i Sveriges Schackförbunds namn. Även SM-läger ligger under kommitténs 
ansvar. 

- Klubbschack i allmänhet (traditionellt klubbschack) 
Kommittén skulle kunna stötta klubbarna generellt. Visa hur en välmående klubb fungerar. 
Jobba för stöd till klubbar med t.ex. administrativa sysslor, så att schackledare kan fokusera 
på schacket. En utbildning för funktionärer. 

 
 

- Damschack 



 
 
Grundstabilitet i verksamheterna skapar möjlighet att satsa på flickor och damer. Damsatsning 
integreras i tränarutbildningen som går ut på att skapa verksamheter som passar både pojkar 
och flickor. Flickläger diskuterades.  
 
Kommittén bör göra upp mål för kommande året. Relevanta mål som ska stötta klubbschacket 
i allmänhet.  
 
§10  Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp. 
 
§11  Nästa möte 
Torsdag 2 november, kl. 20 
 
§12  Mötet avslutades 
 
 
Protokollförare    Justeras 
 
 
Joel Sjöstrand     Per-Olov Larsson 


