Information till distrikt som ska spela distriktsfinaler online
Kul att ni bestämt er för att vara med och spela er distriktsfinal online. Under rådande
omständigheter är vi på Sveriges Schackförbund glada för att kunna erbjuda den möjlighet som
Schackfyran faktiskt är. Även om klasserna inte möts fysisk så jobbar klasserna tillsammans och
spelar som ett lag, bara det är guld värt!
Tanken med det här dokumentet är att ge er så mycket information som vi kan så tidigt som möjligt
så att vi tillsammans kan arbeta mot att göra Schackfyran 2021 så bra som möjligt!
Första steget är att tillsammans med oss på kansliet bestämma datum för era distriktsfinaler. Om ni
inte redan meddelat oss hur många ni tror att ni kommer bli så gör det så fort som möjligt. Skulle det
vara så att ni blir fler spelare än vad er schemalagda tid tillåter så kommer vi att titta på det för att
hitta en lösning.
Som nämnts i föregående mail kommer länsfinalen att spelas på spelplattformen Yes2Chess och vara
kopplat till medlemssystemet. Alla spelare i distriktsfinalen ska vara medlem i en till Sveriges
Schackförbund ansluten förening, antingen i en skolschackklubb eller i en traditionell klubb. I de fall
ni bildar skolschackklubbar räknas distriktets medverkan som genomförda skolklubbsaktiviteter i
bidragshänseende.
För att Schackfyran online ska kunna genomföras krävs det att vi arbetar tillsammans. Vi på kansliet
kommer att sköta online-tävlingarna och det administrativa kring dessa. I de fall ni bildar
skolschackklubbar i distriktet kommer vi att ta emot dessa och registrera dem. I de fall spelarna blir
medlemmar i traditionella klubbar måste medlemskapen vara ordnade med korrekt
medlemsunderlag (inbetalda medlemsavgifter/ skriftliga medlemsansökningar) och inlagda i
medlemssystemet senast tre veckor innan spel. Dessutom måste ni eller klasslärarna bifoga
klasslistor för respektive deltagande klass för att deras anmälan ska vara korrekt. Alla handlingar
måste vara inne senast tre veckor innan spel.
Som tidigare nämnts finns det möjlighet till att genomföra digitala klassbesök. Vi på kansliet har
tillsammans med verksamma i Göteborg, Gävleborg och Jämtland-Härjedalen genomfört digitala
klassbesök under hösten och i viss mån nu i början av året. Den här möjligheten finns fortfarande
tillgänglig. Om det blir ett stort intresse för detta av distrikten kan det komma att anordnas en kurs i
hur ni själva genomför digitala klassbesök. Hur ni än väljer att genomföra klassbesöken stödjer vi er i
arbetet att skicka ut schackfyranportföljer.
Hur kommer processen att se ut?
1. Ni skickar era kontaktlistor till kansliet alternativt kontaktar ni själva era skolor och
informerar om Schackfyran online 2021.
2. Om ni redan har intresseanmälningar skickar ni lista till oss med klassnamn, lärares namn,
mailadress och telefonnummer.
3. Skolorna bildar skolschacklubbar eller går med i traditionella klubbar
4. Skolklasserna deltar i Schackfyrans distriktsfinaler online
5. De bästa skolklasserna går vidare till riksfinal som spelas i slutet av maj
Sist men inte minst
Om ni har några frågor eller funderingar angående det här är ni välkomna att ta kontakt med Albin på
albin.ringstad@schack.se.

