
Mötesprotokoll  

Sveriges Schackförbunds Ungdomstävlingskommitté 

Skype, 20 april 2016 kl. 21.00-22.30 

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 mötesprotokoll 

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. 

§5 Rapport från tävlingar 

Talangjaktsfinalen 

Spelades i Göteborg och hade 145 startande, ungefär lika många som de senaste åren.Det var trångt bland 
spelarna. Tävlingen flöt på bra. 

Skollags-SM  

Spelades i Mölnlycke och det deltog 57 lag. Jämfört med 62 förra året i Linköping. Att man åt och spelade i 
samma lokal (delvis på samma bord) orsakde förseningar. Det var trångt i spellokalen och för många 
föräldrar och ledare bland spelarna. 

Skol-NM 

Spelades i Kosta i Småland och 60 spelare från de nordiska länderna, inklusive Färöarna, tävlade om de 
individulla Skol-NM titlarna i fem åldersklasser. Deltagrna och de medföljande var nöjda med 
arrangemangen. De önskade dock att det hade varit livesända partier. 

Schackfyran 

Tävlingen satte i år nytt deltagarrekord igen. 14543 deltagare från 841 lag deltog, jämfört med fjolårets 
siffror, 14143 deltagare från 815 lag. Det är en ökning med 3%. Nu återstår riksfinalen i Västerås 4 juni. 

Yes2Chess 

I år deltar 255 lag  från 90 skolor i  denna nättävling för lag med fem spelare från årskurs 5. I fjol deltog 285 
lag. Nu är det 32 lag kvar i tävlingen och utslagning kommer att ske till fyra lag återstår. Dessa fyra spelar 
finalspel 31 maj. Vinnaren får åka till London, fem barn och tre vuxna, och möta lag frå sju andra länder i 
början på juli. 



 

 

§6 Information regeländringar 

De regeländringar som beslutades på förra mötet är införda och finns  i respektive tävlings: Regler och 
tävlingsbestämmelser.. 

§7 Arrangör av Flick-SM 

Beslöt att tilldela Nolereds SK arrangemanget av Flick-SM 2017. 

§8 Dispens Schackfyranmästaren 

Beslöt att inte ge dispens för de spelare i Roslagen som inte tagit 75% i uttagningen till 
Schackfyranmästaren. Mötet menade att det är bra att ha kvar en kvalificeringsgräns.. 

§9 Scacchitalia 

Kent presenterade ett förslag till ny tävling för årskurs sex. Tävlingen ska spelas på samma sätt över nätet 
med lag med fem spelare, där bägge könen ska vara representerade, som Yes2Chess och priset för 
vinnande lag ska vara en resa till Italien (Sicilien). Mötet var positiva och beslöt att förslaget ska framföras 
till styrelsen. 

§10 Arrangör av Skol-SM 

Beslöt att tilldela Katrineholms SK arrangemanget av Skol-SM 2017. 

§11 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§12 Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas via Skype, onsdag 1 juni kl. 20.00. 

§13 Mötets avslutande 

Per-Olov tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 
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