
Smålands Schackförbund 

 

Utvärderingsdag 2005.04.16 i Vrigstad 

 

Protokoll 

 

Närvarande styrelsen: Kent Lindgren, Gert Brushammar, Anders Svensson, Ewa Fritz. 

Övriga: Torbjörn Ahlgren, Hans Nyman, Roland Bonér, Hugo Karlsson, Alf Isaxon, Bo Frick, 

Jörgen Karlsson, Håkan Åkvist. 

 

1. Mötets öppnande 

Gert Brushammar öppnade mötet kl. 14:00. 

 

2. Programsnickeri 

SmSF:s tävlingar under 2005/2006 fördes in i tävlingskalendern. Fastställs till nästa 

styrelsemöte efter att vi har tagit kontakt med berörda tävlingsarrangörer. Därefter 

läggs listan ut på webben och skickas ut till klubbarna. 

3. Information om Schackfyran 

Bo Frick, Västerviks ASK, berättade om schackfyran som har startats i Västervik 

2004/2005. Fick hjälp av Per Hultin Stockholm som sammanställde ett program. Bo 

och Anna Karlsson tog kontakt med kommunen och överlämnade broschyrer som 

därefter skickades ut till alla skolor. Lärarna fick sedan anmäla sitt intresse om Anna 

och Bo skulle komma till klasserna och lära barnen spela schack. Efter detta anmälde 

klasserna sig till tävlingen. Anna och Bo besökte ca fem klasser av vilka två klasser 

anmälde sig. Tävlingen kostade 30SEK/elev inkluderande diplom, medlemskap i 

VASK och fem schackbräden med pjäser till klassen. Deltagarna blev även bjudna på 

korv och bröd vid tävlingstillfället. Alla i laget fick poäng: 1 poäng för förlust, 2 

poäng för remi och 3 poäng för vinst. Fyllde de inte laget fick de plocka in yngre 

elever. En klass gick till finalen som spelas i Västerås i maj. 

4. Spelformer 

Diskussion om spelformer: Spela på internet eller klubben? 

1. Snabbare spel 

2. Chess Challenge 

3. Fler öppna turneringar 

4. Färre mästerskap 

5. Vad betyder en titel? 

Det blev många diskussioner och tankar. Här kommer en del: 

1. I allsvenskan blir det inte så långa pauser för att inte störa schacktänkandet. 

2. En fördel är att ungdomarna kan reglerna, som de lärt sig på nätet, när de kommer 

till klubbarna. 

Håkan Åkvist berättade att Eksjö/Aneby prenumererar på Chess today. Där finns 

ett nytt problem varje dag, vilket är bra för laget. 

3. Öppna tävlingar har vi, men de måste bara marknadsföras bättre. 

4. Är mästerskapen lika mycket värda i dag? Man vill att de bästa spelarna skall 

ställa upp. För dem som lever på det är det pengarna som styr .Större utbud idag. 

Tidshandikapp lockar. 

5. Titeln väger tungt för dem som inte är insatta i schack. Hur uppmärksammar vi 

någon som vinner en titel? 

Massmedia är viktigt, bilder är viktiga. En tabell är också bra. 

 



5. SmSF:s hemsida 

Bo Frick vill att man lägger in forum på SmSF. Gert kan tänka sig det, med ett 

inloggningsskydd. 

6. Småland Open 

Spelas i Västervik 17-18 september 2005 för tredje året. Öppen diskussion om vilken 

klubb som tar över. Rekommendationen är att man har tävlingen i tre år. Västervik 

ASK är intresserad att fortsätta om ingen annan visar intresse. 

7. Arbetsformen 

Kongress och utvärderingsdag samma dag? De flesta var positiva till detta. 

8. Avslutning 

Gert Brushammar avslutade mötet kl. 17:00 

 

 

 

______________________________      ___________________________ 

Sekreterare/Ewa Fritz           Ordförande/Gert Brushammar 


