Hej alla distriktsstyrelser och Schackfyranfantaster!
Först och främst vill vi rikta ett stort tack för de insatserna som gjordes under förra läsåret.
Vi hoppas att vi i år kan återgå till normalt Schackfyranår och att vi kan lägga pandemin
bakom oss.
Vi på kansliet vill passa på att informera er om vad vi som arbetar med skolschack
kommer att fokusera på i år, vilket inkluderar några nyheter. Detaljer om varje punkt hittar
ni nedan.
Schackfyrans riksfinaler
Schack56ans riksfinal (NYTT)
Schackfyranmästaren
Yes2Ches
Höst56an Online (NYTT)
Pedagogkurser
Distriktsledarutbildning och Schackfyranlicens (NYTT)
Regler för ungdomsbidrag
Övrigt
Schackfyrans riksfinaler
Redan förra året planerade vi att ha två riksfinaler för Schackfyran. På grund av pandemin
spelade vi i stället riksfinalen digital. I år planerar vi att återgå till fysiska tävlingar. I distrikt
med bristande personalresurser/engagemang kan vi i mån av tid hjälpa till att bistå med
digitala klassbesök och digitala tävlingar, men vi tror och hoppas att så många som möjligt
återgår till fysiska besök och tävlingar. I år kommer riksfinalerna att spelas som följande:
riksfinal syd i Helsingborg 14 maj och riksfinal nord i Uppsala 22 maj. Ni kan alltid nå oss
för att diskutera ert upplägg på schackfyran@schack.se.
Schack56ans riksfinal
I flera år har vi även planerat att lansera Schack56an på riksnivå, och nu får elever som
går i femman och sexan möjligheten att delta i en fysisk riksfinal! Schack56ans riksfinal
kommer att spelas samtidigt som Schackfyrans riksfinal i Uppsala, 22 maj. Reglerna i
Schack56an är samma som i Schackfyran, men riktar sig, som namnet anger, mot de som
går i femman och sexan. Vi hoppas att ni ute i distrikten också vill vara med och arrangera
Schack56an. Varför inte passa på att besöka femmorna och sexorna när ni är ute på en
skola? De har gått miste om deras riksfinaler i Schackfyran men nu får de möjligheten att
vara med. Om vi får ett stort intresse i Sverige så kommer vi nästkommande år spela
Schack56ans riksfinal på två orter. Vill ni ha mer inspiration till Schack56an kan ni gå in på
Stockholms Schackförbunds hemsida och läsa mer då tävlingen under flera år har spelats
i Stockholm: http://www.schack56.se/.
Schackfyranmästaren
Under förra året blev även Schackfyranmästaren digital. Detta läsår hoppas vi kunna spela
Schackfyranmästaren under SM-veckan under sommaren 2022. Schackfyranmästaren är

ett bra sätt att fånga upp schackintresserade ungdomar och få med dem i er
schackverksamhet. Mer info: https://schack.se/schackfyran/
Yes2Chess
Schackfyran och Schack56an är och förblir breddtävlingar och sociala projekt. Yes2Chess
är däremot en tävling som riktar sig till de som är mest schackintresserade. Lagen tävlar i
femmannalag (plus reserver) och möter motståndare från hela Sverige. Anmälningen sker
under hösten och tävlingen startar så fort som vårterminen sätter i gång. Det finns tre olika
klasser, lågstadiet, femmor och sexor samt högstadiet. För lågstadiet är priset ett
skolbesök av Christer Fuglesang och i de andra klasserna är den totala prispotten på
45 000 kr + ett uteschack per tävling. Skolor kan delta med hur många lag de vill, men de
behöver bilda en skolschackklubb för varje lag. Mer info hittar ni på https://yes2chess.se/.
Höst56an
För att skapa ett så stort intresse för Schack56ans riksfinal som möjligt vill vi kickstarta det
hela genom att jobba vidare på det höstens onlinesuccéer. Därför presenterar vi i år
Höst56an, som i mångt och mycket liknar Schackfyran Online från förra året. Den stora
skillnaden är att istället för att spela distriktsfinaler, kommer vi att ha tre delfinaler och en
riksfinal, och vi riktar oss till de som går i femman och sexan. Anmälan kommer att öppna i
november och finalen spelas i december. Allt kommer att ske digitalt. Vi kommer såklart att
informera om den fysiska Schack56an som kommer i vår.
Om det skulle vara så att ni inte vill genomföra Schack56an i ert distrikt kan vi komma att
bjuda in de bäst presterande lagen från ert distrikt från Höst56an till Schack56ans riksfinal.
Mer information om Höst56an kommer att komma ut till er inom kort.
Pedagogkurser
Vi kommer i vanlig ordning att hålla pedagogkurser. Under hösten kommer vi att ha ett
tillfälle, Fredag 12 november och under våren kommer kursen att ligga i februari. Mer
information finns på https://schack.se/schack-i-.
Distriksledarutbildning och Schackfyranlicens
Sveriges Schackförbunds styrelse tog ett beslut angående Schackfyranlicens (CS 2020:1):
”Detta innebär att de som gör klassbesök ska ha genomgått en särskild utbildning i
Sveriges Schackförbunds regi”. Det är ett tillfälle att diskutera hur ni gör era klassbesök
och lära er av varandra. Licenskursen kommer att genomföras vid tre tillfällen under
hösten och i samband med det kommer vi även att genomföra distriktledarutbildning.
Kurserna tar cirka 4 timmar. Två tillfällen är digitala och ett fysiskt. Observera att det är
samma kurs som går vid flera tillfällen, men innehållet är samma, oavsett om man
går kursen fysiskt eller digitalt. Mer information om kurserna finns bifogat. Det är
samma kurser vid samtliga tillfällen, och ni behöver bara vara med på ett tillfälle. De
fysiska kurserna kommer att hållas i Norrköping. Kurserna är kostnadsfria.
Kursdatum:

4 september
5 september
2 oktober
3 oktober
27 november
28 november

”Nya ledare – distriktsledarutbildning”

Regler för ungdomsbidrag
Vi vill även passa på att påminna om det nya bidragssystemet som infördes under
pandemin, där vi premierar aktiviteter ute på skolan. Ni kan läsa mer om bidragssystemet
här: https://schack.se/forbundet/. Ett tips är att passa på att träffa fler klasser när ni
besöker en skola, så varför inte träffa alla fyror, femmor och sexor och informera om både
Schackfyran och Schack56an?
Övrigt
Om det är så att ni har andra som arbetar med Schackfyran utöver de som är listade
här: https://schack.se/schackfyran/ eller om några av personerna längre inte är aktiva så
får ni gärna höra av er till albin.ringstad@schack.se. Då kan vi se till att hålla registret
uppdaterat och säkerställa att så många som möjligt får lära sig spela schack under den
kommande säsongen.
Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under säsongen 2021-2022. Om ni har några
frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att ta kontakt med oss. Gäller ärendet
Schackfyran eller Schack56an når ni oss bäst på schackfyran@schack.se. Gäller ärendet
skolklubbar tar ni kontakt med medlemsservice@schack.se. Ni kan även alltid ta kontakt
med Albin Ringstad på albin.ringstad@schack.se eller på 018-60 66 73. Ingen fråga eller
fundering är för liten för att inte ta kontakt. Vi tar också emot feedback för att se till att vi
kan vara ett så bra stöd för er som möjligt.
Nu satsar vi stort och tar oss ur pandemin och ser till att skolschacket blir bättre än
någonsin.
Tillsammans gör vi Sverige smartare.
Ni som är distriktsstyrelseordförande får gärna svara på det här mailet och bekräfta att ni
tagit emot det och skickat det vidare till andra som berörs av innehållet.
Med vänliga hälsningar,
Skolschacksteamet
Albin Ringstad
Albin.ringstad@schack.se

