
Mötesprotokoll  

Sveriges Schackförbunds Ungdomstävlingskommitté 

Skype, 26 augusti 2015 kl. 20.30-22.30 

Närvarande: Mats Sjödin (ordförande), Mats Harrén, Per-Olov Larsson, Kent Vänman,  

Kaj Engström (adjungerad) 

§1 Mötets öppnande 

Mats öppnade mötet. 

§2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§3 Val av protokollförare 

Kaj Engström valdes till protokollförare. 

§4 Föregående protokoll 

Frågan bordlades. 

§5 Schackfyran 

Kent lämnade en muntlig rapport om Schackfyran. Det blev nytt rekord med drygt 14000 deltagare, 2296 
deltog i riksfinalen. Inför nästa år har redan ”spontananmälningar” börjat komma in så det ser bra ut. I mitten 
på oktober kommer ett utskick att sändas till alla skolor/årkurs fyror i intresserade distrikt runt om i landet. 

§6 Arrangörer 2016 

Följande arrangörer är klara: 

Flick-SM – Limhamns SK,  

Talangjakten – Manhems SS,  

Kadettallsvenskans kval söder – Helsingborgs ASK, 

Skol-SM – Örebro SF, spelort Lindesberg 

Följande tävlingar saknar fortfarande arrangör: 

Skollag-SM 

Kadettallsvenskans kval norr 

Juniorallsvenskan 

§7 Rapport från tävlingar 2015 

Kent rapporterade att Talangjakten i Katrineholm haft ungefär lika många deltagare som vanligt (141) och 
att lokalen kunnat vara något större. 



Skollag-SM i Linköping hade nytt rekord med 62 deltagande lag. 

Många deltagande lag var det också i Göteborg (15) och Stockholm (19) när när Kadettallsvenskans södra 
och norra kval avgjordes. Det diskuterades om det borde varit 7 istället för 6 ronder i kvalet. De tre bästa 
lagen på respektive ort spelade finalen i Täby. 

§8 Översyn av våra tävlingar 

Alla som spelar Skol-SM ska vara medlemmar i SSF. 

Borde Skol-SM byta namn till Ungdoms-SM? 

Tävlingen: Schackfyranmästaren lockade hela 150 tävlande till Sunne. Ny breddtävling är föreslagen för 
lågstadiebarn som ej har ELO-ranking. Tremannalag med med minst en av varje kön i laget som tävlar i en 
turnering under en halvdag på Schack-SM. Första året ska tävlingen heta: Sikta mot stjärnorna. Från och 
med SM 2017 ska tävlingen ta över namnet Talangjakten, då det namnet inte längre passar den gamla 
tävlingen. Det betyder att Talangjakten (med knattar och miniorer) ska få ett nytt namn från och med 2017. 

Per-Olov Larsson och Kaj Engström ska lägga fram ett förslag på namnfrågorna till nästa UTK-möte. 

§9 Övriga frågor 

Kent rapporterade om Yes2Chess som lockade 285 femmannalag från årskurs 5 att tävla över nätet. Det 
blev en Västeråsklass som blev bäst i Sverige och i pris fick åka till finalspelet London där de blev 5:a med 
lag från åtta länder. Tyvärr fungerade varken tävlingsadminsrationen från London eller schackprogramvaran 
som användes särskilt bra vilket gjorde många lärare besvikna. Därför håller nu förbundet, Lucas 
Wickström, på att ta fram en ny programvara och tänker sköta adminstrationen från kansliet i Norrköping i 
årets Yes2Chesstävling. 

Juniorallsvenskan – ytterligare en division? 

Det diskuterades om Juniorallsvenskan, förutom Div 1, borde uttökas med en Div 2 med 6 lag och övriga 
lag i Div 3. 

Förslag fanns också på att bara förstalag ska tillåtas att spela i Div 1 i Juniorallsvenskan, alltså ej andralag. 
Vi fortsätter diskussionen nästa möte. 

§10 Nästa möte 

Nästa möte kommer att vara i Västerås under Skol-SM på lördagkväll, 10 oktober. 

§11 Mötets avslutande 

Mats tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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