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Sveriges Schackförbunds storsatsning 
på Schackfyran fortsätter.
 Inför årets säsong har ytterligare  
en halvtidstjänst inrättats 
för Schackfyran och en ny 
Schackfyrankommitté har skapats 
med Jesper Hall som ordförande.
– Schackfyran har utvecklats till 
svenskt schacks stora chans, säger 
Jesper Hall.

Att svenskt schack har problem är 
ingen hemlighet. Både vad gäller 
medlemsantal och deltagande i de 
stora tävlingarna är trenden vikande. 
Men som Schackfyran har utvecklats de senaste åren kan man 
alltmer se projektet som den viktigaste positiva företeelsen 
inom svenskt schack, och det som på sikt ska kunna vända den 
allmänna trenden.

Förra året deltog ungefär 7 000 fjärdeklasselever runt om 
i landet i Schackfyran och från att för några år sedan bara 
ha omfattat några få entusiastiska distrikt och kommuner 
drivs Schackfyranprojektet idag i en majoritet av Sveriges 
Schackförbunds 25 distrikt. Och fler är på väg. Varje år sprids 
Schackfyran ytterligare och målet är att tävlingen ska bli helt 
rikstäckande.

– Vi vill att schackfyran ska bli något som alla fjärdeklasser 
i landet erbjuds att vara med i och jag tror att det är möjligt att 
nå dit under den kommande tioårsperioden. I så fall är det inte 
omöjligt att komma upp i 30 000-35 000 deltagare i tävlingen, 
förklarar Jesper Hall.

Inför den kommande säsongen har en rad åtgärder vidtagits 
för att förstärka Schackfyransatsningen och försöka ta ytterligare 
ett steg mot den framtidsvision som Jesper Hall och Sveriges 
Schackförbunds styrelse har:

●En person har halvtidsanställts för att arbeta med 
administration av Schackfyran.

●Den officiella Schackfyranboken Schackma Gandhi får en 
idé ges ut under hösten. Boken har ett pedagogiskt upplägg som 
är specialanpassat för Schackfyran.

●En lärarhandledning tas fram och i november arrangeras en 
särskild utbildning i Stockholm och Luleå för lärare som vill 
veta mer om schack och schackfyran.

●Det här nyhetsbrevet ges ut för att skapa en smidig kanal för 
information mellan Sveriges Schackförbund och alla de som är 
inblandade i Schackfyranprojektet.

– Det kommer att krävas ett enormt arbete för att nå dit vi 
vill med Schackfyranprojektet.  Men om vi lyckas kan det bli 
ett sätt att bilda fler schackklubbar, att engagera föräldrar som 
ledare inom schacket och att på ett naturligt sätt knyta schacket 
till skolan, säger Jesper Hall.

“Schackfyran är svenskt 
schacks stora chans”

Kalendern
September
Schackfyraninbjudan skickas till skolorna.
Oktober
Dags för de första klassbesöken
20 Sista anmälningsdag till Schack4ans lärarkurs
November
8 Schack4ans lärarkurs i Stockholm
15 Schack4ans lärarkurs i Luleå
Februari-mars
De flesta distriktskval spelas
Maj
16 Schack4anfinal i Globen

Fakta
● Förra säsongen besöktes ungefär 675 klasser i 16 av 
Sveriges 25 distrikt.

● I distrikstkvalen runt om i landet deltog 7 000 fjärde-
klasselever.

● 1758 spelare från 83 klasser var med i Riksfinalen i 
Globen i maj 2008.

● Sveriges Schackförbund har en vision om att det år 2012 
ska vara 15 000 deltagare i Schackfyran.

NU är det hög tid att 
skicka ut inbjudningar till skolorna 
inför årets Schackfyransäsong. 
Behöver du hjälp? 
Kontakta SSF:s kansli, 011-239453
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Jesper Hall



Schackfyrankommittén
Jesper Hall, ordförande jesper.hall@schack.se
Per Hultin   per.hultin@schack.se
Niklas Sidmar   niklas.sidmar@schack.se
Hans Johansson  hans.johansson@schack.se
Carl-Axel Nilsson  carl-axel.nilsson@schack.se
Rasmus Myklebust  rasmus.myklebust@schack.se

Frågor om Schackfyran och anmälan till nyhetsbrevet
Sveriges Schackförbunds kansli 
011-239453, schack4an@schack.se

Meddela oss gärna vad DU vill att Schackfyrans 
nyhetsbrev ska innehålla!

Vill din klass också vara med i Schackfyran? 

Kontakta Sveriges Schackförbunds kansli 
så får du hjälp med att boka klassbesök. 

 
011-239453, schack4an@schack.se

Vad ska du som lärare göra i Schackfyran?
Lärarens viktigaste roll i Schackfyran är som förmedlare av de 
grundvärderingar som Schackfyran står för. Schackfyran vill ge 
klassen en gemenskap där alla är viktiga för gruppen och därtill, 
i lekens form, ge barnen upplevelsen av att koncentrera sig och 
tänka i förväg. Utöver detta är läraren den som ansvarar för 
klassens deltagande i Schack4an: 

Läraren anmäler klassen till Schackfyran• 
Läraren informerar föräldrarna om att klassen ska delta • 
i Schackfyran. 
Läraren bokar tid med en schackinstruktör som kommer • 
till klassen. 
Om klassen väljer att delta i själva tävlingen ansvarar • 
läraren för att anmälan kommer in i tid och att allt 
praktiskt runt barnens deltagande fungerar. 
Ofta avsätter också läraren lektionstid för schackspel • 
och schackträning och/eller försöker se till att 
schack kan spelas på ”fritt val” eller efter skolan i 
fritidsverksamheten. 
Kvalificerar sig klassen för nästa steg i tävlingen ansvarar • 
läraren för att klassen anmäls, arrangerar resan dit och 
söker eventuella bidrag för resan. 

Ett bra tips är att undersöka om någon förälder är intresserad av 
schack och Schackfyran och kan hjälpa till med både att arrangera 
resor och schackträning. Läraren kan också kontakta det distrikt 
inom Sveriges Schackförbund som kommunen tillhör eller den 

lokala schackklubben för att se vilken hjälp dessa kan bistå med 
och även vilka andra lagtävlingar de anordnar. 

Finns det behov och intresse kan också klassen/skolan relativt 
enkelt bilda en egen schackklubb. Sveriges Schackförbund kan 
ge både information och stöd. Anordnas det till exempel träning 
en gång i veckan i den nya klubbens regi genererar det flera olika 
former av bidrag som kan användas för exempelvis en klass- 
eller skolresa. 

Kanske bär det i väg till Schackfyrans final i Globen i maj! 

Schackfyran - steg för steg
September – Klassföreståndarna för skolans fjärdeklasser får inbjudan till 
Schackfyran. De som inte får någon inbjudan får hjälp med anmälan genom 
att kontakta Sveriges Schackförbunds kansli.
September/oktober – Läraren anmäler klassen till Schackfyran och bokar 
klassbesök.
Oktober/november – Klassen får besök av en schackinstruktör. Samtidigt 
får klassen en Schackfyranlåda som innehåller fem schackspel, regler och 
instruktionsmaterial.  
Januari – Läraren anmäler sin klass till kommunkvalet.
Januari/februari – Klassen får ett återbesök av en schackinstruktör.
1 februari – Bidrag till Schack4ans teckningstävling ska vara inskickade.
Februari – De flesta kommunval spelas.
Februari – Läraren anmäler kvalificerad klass till distriktskvalet.
1 mars – Vinnarna i Schackfyrans teckningstävling tillkännages.
Mars – De flesta distriktskval spelas.
22 april – Läraren anmäler kvalificerad klass till finalen.
16 maj - Final i Globen i Stockholm.


