Skolkommittémöte 16 september 2012 i Linköping
Tid
16 september 2012 Kl.12.30 – 17.30
Plats
LASS klubblokal i Linköping
Närvarande
Anil Surender (ordförande), Robert Danielsson, Lennart Berglind, Mats Sjödin, Kent Vänman (adjungerad),
Jesper Hall (adjungerad). Kommittéledamot Fredric Hillertz deltog ej.

§1.

Ordförande Anil Surender öppnade mötet.

§2.

Mötet fastslog dagordningen.

§3.

Jesper Hall valdes till protokollförare.

§4.

Föregående protokoll godkändes.

§5.

Skolkommitténs ansvarsområden och bemanningar är följande, med ansvarig inom parentes:

§6.



Schack4an – (Kent Vänman)



Skolschackklubbar – (Jesper Hall)



Skoltävlingar – (Mats Sjödin)



Skol-NM – (Saknas för tillfället)



Kurser – (Jesper Hall och Robert Danielsson)



Schackläger – (Kent Vänman)



Material – (Gemensamt ansvar)



Ledarfrågan – (Lennart Berglind)



Vi bör prata med Robert Danielsson om hur hans material kan läggas upp på
Schackledarens hemsida.

Schack4an
a. Statusrapport
Idag lär sig 22 000 barn schack genom Schack4an. 12 000 barn deltar i själva tävlingen.
Finalen gick 2012 i Västerås ABB-arena. Prognosen för 2012/13 är att det finns samma
intresse för Schack4an som förra året, och att vi når samma siffror som föregående år.
Småland är ett spännande område i år där distriktet ska anställa två personer för att
göra besök. För att tävlingen ska kunna öka ytterligare är en viktig fråga hur vi hittar
nya ledare tillbesöken. Är ”Schackmorfar” nästa viktiga ledarrekryteringsgrupp?
b. Riksfinalen
Riksfinalen är bestämd till lördagen den 1 juni 2013 i ABB-Arena i Västerås. En analys av

förra årets final är gjord och en plan för förbättringar är framtagen.
§7.

Skolschackklubbar
a. Statusrapport
250 skolschackklubbar årsskiftet 2011/12. (Beräknat 350 vid nästa årsskifte.)
650 utbildade pedagoger årsskiftet 2011/12 (Beräknat 1 200 vid nästa årsskifte.)
Nya Schack i skolan-områden 2012 är Småland och Luleå.

§8.

Skoltävlingar i SSF:s regi
a. Statusrapport
Flick-SM i februari: Låg, mellan, hög + gymnasium. 8 ronder över en helg. 60-80
deltagare. Nästa år arrangerar Västerås.
Talangjakten i mars: Spelas i år i Uppsala i två klasser, låg och mellanstadiet. 8 ronder
20 min per parti. Sammanlagt 150 deltagare.
Skol-lag SM i april: Ca 50 lag deltar. Mats Sjödin menar att det borde vara 100 lag, men
att för få distrikt satsar på detta. Nästa år går finalen i Göteborg.
Kadettallsvenskans kval i maj: Ca 20 lag totalt uppdelat på två spelplatser.
Kadettallsvenskans final i augusti: 6 lag, tre lag från respektive kval.
Skol-SM i oktober: Går i Norrtälje i år. Trenden är vikande, med ca 400 deltagare.
Orsaken är att bredden har försvunnit, eftersom klubbarna inte längre skickar sina
nybörjare.
Juniorallsvenskan i november: Spelas i Linköping. Ca 20 lag i två klasser, där de sex
bästa spelar i högsta gruppen.
Nordiska tävlingar:
Skol-SM vinnarna går vidare till nordiska mästerskapen i februari 2013 på Island.
Skollag-NM spelas i månadsskiftet augusti/september. Vinnarna av Skollag-SM går
vidare dit.
Vinnarna och tvåorna i Flick-SM:s klasser går vidare till Flick-NM.

b. Utseende av arrangörer
Mötet beslutade att delegera uppgiften med att utse arrangörer till Mats Sjödin och
Anil Surender, förutom Skol-SM och tävlingar där Västerås är ett av
arrangörsalternativen.
c. Obligatoriskt SSF-medlemskap för deltagande i Skol-SM
Mötet beslutade att samtliga deltagare i Skol-SM ska vara medlemmar i en
schackklubb. Kent Vänman får i uppdrag att ta fram ett koncept för dem som anmäler
sig till tävlingen som ej är registrerad i en klubb. Införs Skol-SM 2013.
d. Representant i Nordiska SF
Mötet beslutade att Anil Surender blir representant i Nordiska SF.
e. Ändringar i skollags-NM

Anil Surender informerade om CS-beslutet om förslag till förändringar för skollags-NM.
Mötet beslutade att Anil Surender och Mats Sjödin tittar över kostnadsstrukturer för
samtliga nordiska ungdomstävlingar.
§9.

Ungdomsledarkurs
Robert Danielsson och Jesper Hall informerade om de nya kurserna som hållits i Falun under
SM under två halvdagar, och i Lund under en heldag. 19 deltagare i Falun, och 32 i Lund. Att ha
kurs under SM var bra, och endagskursen i Lund fungerade också bra som upplägg. En
utveckling är att rikta kurser mot olika ledarkategorier.

§10.

Regler
a. Schack4an
Mötet beslutade att konfirmera e-mejlbeslutet om de nya tävlingsbestämmelserna för
Schack4an.
Mötet beslutade att alla dispenser till riksfinalen behandlas centralt, och att lag som
poängmässigt ligger nära kvalificering kan inkomma med en dispensansökan.
b. Övriga skoltävlingar
Mötet beslutade att fastställa förslagen om nya tävlingsbestämmelser i enlighet med
de diskussioner som fördes.

§11.

Överklagan från NVSSF angående bidragsberättigade klubbar
Mötet beslutade att konfirmera tidigare fattat e-mailbeslut att avslå överklagan.

§12.

Rapport från FIDE-kongressen
Jesper Hall rapporterade om kommissonen för Chess in Schools och Trainers’ Commission.
Sammanfattningsvis är Chess in Schools på stark frammarsch över världen, men förutsättningar
ser väldigt olika ut. Frågan är hur FIDE kan stödja respektive land med tanke på detta.

§13.

Rapport från CS
Anil Surender gav en sammanfattning av CS-mötet i augusti.
Diskussioner fördes om de ansvarsområden som de av CS tillsatta arbetsgrupperna ska arbeta
med.

§14.

Övriga frågor
Mötet beslutade att ta bort det gröna kortet som distriktsförbunden tidigare kunde ge ut till
tävlingen Schack4anmästaren.

§15.

Mötet beslutade att ha ett skypemöte torsdagen den 25 oktober kl.21.00.

§16.

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Jesper Hall

Anil Surender

