
Mötesprotokoll  

Sveriges Schackförbunds Ungdomstävlingskommitté 

Skype, 9 december 2015 kl. 20.00-22.00 

Närvarande: Per-Olov Larsson (ordförande), Mats Harrén, Joel Sjöstrand, Patrik Eriksson, Kent 

Vänman (adjungerad), Kaj Engström (adjungerad) 

 

§1 Mötets öppnande 

Per-Olov öppnade mötet. 

§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§3 Val av protokollförare och justerare 

Kaj valdes till protokollförare. Per-Olov (ordförande) justerar protokollet. 

§4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§5 Förändringar i kommittén – information 

Ny ledamot i UTK blir Patrik Eriksson, Stockholm 

§6 Schackfyran  

Lägesrapportering  

Kent lämnade en muntlig rapport om Schackfyran. Hans känsla är att det kan bli uppemot lika många 
deltagare (14000) som rekordåret  i fjol. En del distrikt börjar med besöken först på vårterminen. 8 distrikt 
fick ett allmänt utskick till alla årskurs 4-lärare. I de av dessa kommuner där det inte går att ordna instruktör 
kommer klasserna att få Schack4anportföljen med posten och länk till www.schackslottet.se  för att kunna 
träna själva. De blir sedan inbjudna till den närmaste tävlingen. 

Sammanslagning av skolklasser  

Schackfyrans grundtanke är att ”vanliga” skolklasser ska ställa upp som ett lag och tävla tillsammans och 
skapa gemenskap. Att kunna slå ihop elever från olika klasser av skilda anledningar tycker UTK strider mot 
detta. Mötet beslutade att inte tillåta några sammanslagningar av vissa utvalda elever, ett schackfyranlag 
ska bestå av en eller flera hela klasser.  

§7 Nordiska Skolmästerskapet Växjö 2016 

Skol-NM ska spelas i Växjö 19-21 februari 2016. Håkan Jalling kommer att göra klart inbjudan de närmaste 
dagarna. 

§8 Arrangörer 2016 

Linköpings ASS har sökt Juniorallsvenskan 2016. Mötet utsåg Linköpings ASS till arrangör av 
Juniorallsvenskan 2016.  

http://www.schackslottet.se/


De övriga arrangörerna till UTK:s tävlingar 2016 är klara sedan tidigare. 

§9 Rapport från tävlingarna 2015 

Skol-SM  

Skol-SM i Västerås fungerade i stort sett bra. Viss kritik framfördes mot att de olika åldersklasserna var 
utspridda och låg långt ifrån varandra. Maten som serverades räckte inte till alla, detta på grund av att det 
såldes för många lösa matbiljetter. Något för framtida arrangörer att tänka på. 

Juniorallsvenskan 

Sex lag spelade i div 1. Limhamns SK vann, SK Rockaden II, Sthlm och Linköpings ASS åkte ur. 20 lag 
spelade i div 2. Stockholms SS och Västerås SK gick upp. Tävlingarna i Hägerstensåsens medborgarhus 
flöt på bra.  

§10 Budget 2016 

Vid SSF:s budgetmöte skars en del i UTK:s budget. Mest vad gällde Yes2Chess. Inga nya siffror förelåg 
ännu. Det kommer att beslutas på SSF:s styrelsemöte i februari. 

§11  Flick-SM 

Flick-SM arrangeras av Limhamns SK 22-24 januari i Malmö. UTK diskuterade det arrangemanget. 

§12 Yes2Chess 

Det är cirka 70 anmälda lag till årets tävling när det är sex dagar kvar innan anmälningstiden går ut. Förra 
året var det med 285 lag. Kanske fjolårets svårigheter med supporten som var på engelska och den 
programvara som det spelades schack med inte var så lätt att förstå för många lärare gjort att de avstått 
och/eller fått kollegor att avstå från att anmäla sig. Spelprogrammet förra året var också komprimerat i slutet 
på vårterminen vilket gjorde att det var svårt att hinna med tävlingen för en del lärare. Till nästa gång borde 
också anmälningsproceduren underlättas så att det blir ett lätt första steg för alla lärare. 

§13 Regler ungdomstävlingar 

Eloranking i juniorallsvenskan div 2? 

Mötet beslutade att juniorallsvenskans div 2 ska Elo-rankas och även andra ungdomstävlingar där det går 
att ha Elo för snabbschacksranking. 

Elo för blixtranking, där sådan går att ha, diskuterades. 

Införande av div 3 i juniorallsvenskan? 

Mötet bordlade frågan till februarimötet. 

20-årsgräns i Skol-SM 

Mötet beslutade att riva upp beslutet från förra mötet, §10, om att ta bort kravet på att vara inskriven i en 
skola för att delta i Skol-SM. Hur regeln ska formuleras bordlades till februarimötet. 

Deltagande av sekundärmedlemmar i juniorallsvenskan 

Per-Olov kommer att samråda med Håkan Jalling i Tävlings och regelkommittén om denna fråga och arbeta 
för att UTK:s tävlingsregler och de andra tävlingsreglerna blir så samstämmiga som möjligt. 



 

§14  Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§15 Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas via Skype, torsdag 11 februari kl. 20.00 

§16 Mötets avslutande 

Per-Olov tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


