
 
 
Protokoll fört vid Schackfyrankommitténs möte i Lund 28-29 mars 2009 
 

§1 Mötets öppnande  
Jesper förklarade mötet öppnat. 
§2 Val av mötessekreterare  
Niklas valdes till sekreterare för mötet. 
§3 Val av justeringsman  
Carl-Axel valdes till justeringsman för mötet. 
§4 Status på tävlingen 
Per redogjorde för läget så här långt i år. Totalt ser det mycket bra ut med uppgångar på de 
flesta håll och endast några mindra tillbakagångar i vissa distrikt. Totalt deltar omkring 
9.200 barn, vilket är ca 1.000 mindre än vi tidigare trott och det beror i stort sett 
uteslutande på att Stockholms distriktskval lockade färre spelare än väntat. 
§5 Ekonomisk översikt 
Såvitt kan bedömas är vi i fas med budget just nu, men mycket är förstås fortfarande 
oklart. Arvoderingen av Rasmus lottningsuppdrag diskuterades och det beslutades att han 
får 500:- före skatt för ett lottningsuppdrag vilket motsvarar domararvode för en dag. 
§6 Sökandet efter sponsor 
Per har gjort förslag till avtal mellan SSF och den tilltänkte sponsorsäljaren. Per stämmer 
av med Johan Sigeman och ser till att detta är klart inom kort. Det återstår också att ta 
fram ett förslag till grundavtal att presentera för eventuella sponsorer. 
§7 Nästa nyhetsbrev (Niklas) 
Nästa nyhetsbrev kommer 16 april och blir ett rent riksfinalnummer. E-postlistan för 
nyhetsbrevet växer successivt och kommer att byggas på efter hand. 
§8 Schack4an i Norge och Danmark (Jesper) 
Jesper har varit i Norge och talat om Schackfyran. Intresset är stort och kanske blir det 
start lokalt redan till hösten. I Danmark har Jesper pratat med Heine Nielsen och tagit 
kontakt både med riksförbundet och skolschackförbundet. Troligen blir det ett nordiskt 
möte i början av sommaren där Norge och Danmark bjuds in. Jesper kommer också att 
bjuda in representanter för länderna till riksfinalen. 
§9 Priser 
Niklas har beställt träkungar på sockel från Wasaboden i Göteborg. 
§10 Teckningstävlingen (Per) 
Det har varit godkänt deltagande i teckningstävlingen, men ingen uppgång som motsvarar 
den allmänna trenden. Till nästa år bör teckningstävlingen tänkas igenom. 
Magnetschack med S4-logga, Niklas undersöker priser på magnetschack med S4-logga att 
användas i första hand som priser till teckningstävlingen kommande år.. 
Årets pristagare får klassuppsättningar med tröjor och Niklas ansvarar för att dessa 
kommer ut till pristagarna, då inte redan Per ombesörjt detta på plats.  
Det beslutas också att vinnaren av teckningstävlingen erbjuds en plats i Riksfinalen. 
Niklas meddelar klassen den glada nyheten. 
§11 Hederskodex (Per) 
Per har gjort nytt förslag till hederskodex. Förslaget antogs med vissa smärre ändringar. 



§12 Säljmaterial (Jesper)  
Inget har hänt, men Jesper och Per håller även i fortsättningsvis i trådarna. 
§13 Resebidragsregler (Per) 
Per har gjort ett förslag till nya resebidragsregler som antogs av kommittén. Niklas lägger 
ut resebidragsblanketten på hemsidan snarast. 
§14 Lottningsprogram med manual 2010  
Lottningsprogrammet diskuterades. Vi gör ett försök med utbildning i 
lottningsprogrammet samt utbildning för Schackfyranarrangörer under SM i Kungsör. 
Liksom förra året blir det Scbhackfyranträff för distriktsrepresentanter på söndagen i 
vecka 2. Kursen i datorlottning hålls dagen efter klockan 19-21. 
Per åtog sig att ha en manual för lottningsprogrammet klar före sommaren. 
§15 Schack4an 2010 (Per) 
Vi håller på att växa ur Globenannexet och till nästa år måste vi undersöka alternativ till 
årets arrangemang. Framför allt kollar vi upp tre alternativ: Globenannexet två dagar, 
stora Globen samt Liseberg/Svenska Mässan. 
Några regelfrågor diskuterades och det konstaterades att det bättre bör framgå vad som 
gäller för hopslagna klasser, och möjlighet att slå ihop klasser från olika skolor. Dessutom 
föreslog Per att det ska vara möjligt att dela ut bonus till små klasser i kommunkval. 
Stockholm har bett om ett möte där man försöker komma fram till enhetliga regler och 
Jesper bestämmer tid för ett sådant möte med stockholmarna. 
Därefter tas regelfrågorna upp igen på nästa S4-möte. 
Tänkbara nya distrikt för nästa säsong är Blekinge och Nordskåne (Simrishamn), samt 
eventuellt ett helt ungdomsfritt distrikt. 
Niklas väckte frågan om ett nytt ersättningssystem för klassbesök som går ut på att distrikt 
som tar hand om sina besök får högre ersättningar än de som använder sig av Pers tjänster. 
Kommittén är positiv till idén och Niklas får i uppdrag att ta fram ett konkret förslag till 
nästa möte. 
§16 Dispenser till Riksfinalen 
Sedan tidigare har Stockholm 4 dispensplatser och Östergötland 1 dispensplats. 
Ytterligare några extraplatser har beviljats på plats när det varit tätt  i resultatlistorna. 
Vid mötet beviljades dispenser för Göteborg, Östra Småland och Norra Dalsland och 
dessutom konstaterades att det tredjeplacerade laget från Jämtland/Härjedalens 
distriktsfinal har rätt att spela i riksfinalen för Ångermanlands räkning eftersom skolan 
geografiskt ligger inom Ångermanlands distriktsgränser. 
§17 Ansökan om bidrag från Dalsland 
Ansökan om extra bidrag från Norra Dalsland beviljas. 
§18 Planering inför riksfinalen 
Per gjorde en genomgång av bland annat funktionärsläget, ansvarsområden och 
avprickningsrutiner. Lag som inte hinner i tid till avprickningen kan göra denna på 
jourtelefon, i första hand före 09.00.  
Per föreslår ID-band med namn och införskaffar en manick för att trycka sådan band., 
Genomgång av anmälningsrutiner sker 08.00 på speldagen och domargenomgång hålls 
08.30. De som ansvarar för lottningen sköter också resultatrapportering i spellokalen. 
§19 Lärarhandledning 
Lärarkurs kan eventuellt hållas i samband med skolklubbsprojektet i Lund (se §22). 
Behovet av någon form av lärarhandledning kvarstår och Per arbetar vidare med denna. 
En särskild S4-tidning med 2-4 nummer/år som skickas ut i 10 exemplar till varje klass 
som är med i Schackfyran diskuterades och Niklas kollar kostnader för att producera en 
sådan. 
§20 Fonder och stiftelser 



Bidragsansökningar för ”Schackmaterial på nätet” är på väg in till Schackakademien och 
Ungdomsstyrelsen. 
§21 Projekt - Schackmaterial på nätet (Jesper) 
Jesper har tagit fram ett projektförslag som går ut på att ta fram schackmaterial anpassat 
för Internet och att trycka upp CD-skivor med detta material. Extern finansiering behövs 
och bidrag har sökts enligt §20. 
§22 Projekt - Nya klubbar (Niklas och Jesper) 
Jesper har under våren arbetat med att ta fram en projektplan för startande av nya 
skolklubbar. Framför allt har han diskuterat olika aspekter av detta med Stockholms SF 
och Skånes SF samt med en kontaktperson på Ungdomsstyrelsen. Det är svårt att hitta 
lösningar som alla är med på, men planen är att bidrag i första hand ska sökas till ett 
pilotprojekt i Skåne. 
§23 Utvärderingsmöte 
En skriftlig utvärdering av den gångna säsongen ska göras av alla i kommittén senast 31 
maj. Alla gör detta helt efter eget huvud och tar upp de delar och de aspekter som man 
själv bedömer som viktiga.  
Niklas gör sedan ett officiellt dokument som alla godkänner.  
§24 Övriga frågor 
• Kansliet planerar en utkörningsrunda med material i augusti. Distrikten får materialet 

fraktfritt om man tar emot då, annars men för kompletterande beställningar under 
säsongen får man betala frakten. 

• Göran Malmsten ska uppmärksammas i samband med Västmanlandsfinalen i april. Per 
Hultin åker till Arboga och överlämnar blommor samt ytterliga någon lämplig present. 

• Nästa möte hålls under SM i Kungsör. 
 
 
 
 
 
 
Niklas Sidmar, sekreterare 
 
 
 
 
 
Jesper Hall, ordförande 
 
 
 
 
 
Justeras: Carl-Axel Nilsson 
 
 
 


