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Schack är kul - Schack är utvecklande - Schack är för alla

Ofelia är den som håller koll på alltihop!
I höstas anställdes Ofelia Eriksson av 
Sveriges Schackförbund för att hon skulle 
ge stöd till skolklubbarna och organisera 
medlemsregistereringen. Således är det hon som 
ledarna i skolklubbarna främst har kontakt med.

Vem är du?
– Jag är en trettiofyraårig schacktjej från Linköping 
som är nyanställd vid Sveriges Schackförbund. Jag 
spelade schack tills jag var 17 år, och sedan gjorde 
jag comeback 2012. Jag är anställd som administratör 
med huvudsaklig uppgift att ta hand om Sveriges 
Schackförbunds medlemsregistrering.

Vilken roll har schack haft för dig?
– För mig var schack något väldigt positivt när 
jag var liten, eftersom det hjälpte mig att träna 
koncentrationsförmågan. Dessutom var det en riktigt 
god social miljö i min schackklubb i Linköping, där 
jag kände mig hemma.

Vilken är din roll i Schack i skolan?
– Jag är den som ska ha koll på hur allt hänger 
ihop, och som ska vara direktkontakten mot klubbarna och 
inom förbundet. Det senaste halvåret har jag främst ringt runt 
och stöttat och coachat klubbarna när det gäller att redovisa 
medlemmar.

Vilka problem är det man brottas med i skolschackklubbarna?
– Många pedagoger lyfter fram tidsbristen. De har svårt att hinna 
med sitt vanliga yrke, och dessutom ha ork och kraft att bedriva 
en bra schackverksamhet. Även om de flesta har den ambitionen.
Ett annat problem är att skolklubbarna ofta drivs av enda eldsjäl. 
När denne flyttar eller inte orkar längre faller klubben ihop. 

Hur ska Sveriges Schackförbund lösa problemen?
– Sveriges Schackförbund gör nu stora satsningar. Målet är att 
bygga en struktur och ett nätverk, så att alla i skolklubbarna ska få 
det stöd de behöver. Först och främst har vi bildat en arbetsgrupp 
för skolklubbsverksamheten som ska analysera och komma med 
förslag på satsningar.  Dessutom blev jag anställd i vintras, och 
ytterligare en person som ska jobba med skolklubbarna anställs 
i augusti. 

Ofelias sex bästa administrativa tips till skolklubbarna

1) Tveka inte att höra av er till mig på kansliet, jag gör 
allt för att hjälpa er!

2) Gör det rätt från början! Läs igenom hur man ska göra 
med klubben, och följ upplägget. Då är det enkelt!

3) Första gången ett barn kommer på schacket låt barnen 
fylla i medlemslappen. Eller låt alla barnen fylla i lap-
parna under en schacklektion, som en övning.

4) Samla alla medlemslappar i en pärm.

5) Försök att få skolklubben att leva vidare efter Schack-
fyran!

6) Det är aldrig för tidigt att skicka in medlemslappar!

Ofelia Eriksson



Mål
Att 

etablera schack som ett pedagogiskt
verktyg på Sveriges skolor

Motto
Schack i skolan − ett modernt pedagogiskt verktyg

Kärnvärden
Schack är kul!

Schack är utvecklande!
Schack är för alla!

www.schack.se/schackiskolan

Schack kan bestå av ofattbart många olika ställningar. 
Bara i första draget kan vit göra 20 olika drag, efter två 
drag finns det 400 olika ställningar, efter två drag var 
finns det 8 902 olika ställningar och så fortsätter det. Men, 
nu tänkte jag luras lite och visa ställningar som inte kan 
uppkomma under ett schackparti! Er uppgift är att förstå 
varför. Nedan följer en liten aptitretare, och bifogat till 
mejlet finns ytterligare ställningar att klura på.
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Vad är fel i ställningen?
Svar: Svart har två kungar!

Christer Fuglesangs 
kluring

●  Schack i skolan drivs av Sveriges Schackförbund.
●  Schack i skolan utbildar skolans pedagoger i schack-

instruktion.
●  Schack i skolan skänker schackspel och ett pedagogiskt 

instruktionsmaterial till skolor som startar en skolschack-
klubb.

●  Vid årsskiftet 2013/14 fanns det ungefär 350 
skolschackklubbar i Sverige, och 1 800 pedagoger hade 
fått utbildning i schackinstruktion!

Om Schack i skolan

Årets Schackfyransäsong har precis avslutats. Sveriges Schack-
förbund räknar med att 22 000 barn i årskurs 4 har lärt sig spela 
schack. Nästan 12 000 barn deltog i själva tävlingarna. Närmare 
100 kvaltävlingar spelades från Lund i söder till Luleå i norr. 
Vinnare av riksfinalen blev Tormestorps skola från Hässleholm.

Årets Schackfyransäsong

Ni har väl inte missat www.schack.se/schackledaren ? Här finns 
allt ni behöver för att undervisa i schack!

Schackledarens hemsida

●  Det finns uppskattningsvis 2,7 miljoner svenskar som kan 
spela schack.

●  Av dessa spelar ca 250 000 regelbundet.
●  Sveriges Schackförbund har 27 000 medlemmar fördelat 

på 25 distrikt, och 592 klubbar. 
●  Varje sommar arrangeras Schack-SM. Runt 700 deltagare 

i alla åldrar och spelstyrkor samlas då för att under 10 
dagar mäta sina krafter. Vinnaren av SM-gruppen blir 
svensk mästare i schack.

●  Lagschack är en populär företeelse i Schacksverige. I 
det allsvenska seriesystemet deltar runt 200 lag i allt 
ifrån division III till elitserien. Vinnarna av elitserien kan 
titulera sig svenska mästare för lag.

Om schack i Sverige

Har du idéer om vad Schack i skolans nyhetsbrev 
bör innehålla?

Hör av dig till jesper.hall@comhem.se!


