Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö
Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00‐18.00
Närvarande
Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar.
Ordföranden Jesper Hall deltog inte i mötet med hade ett informellt samtal med medlemmarna i
kommittén innan mötet.
§1 Mötets öppnande
Per Hultin hälsade gruppens ledamöter välkomna till mötet och förklarade det därefter för öppnat.
§2 Formalia
a) Dagordningen föredrogs och godkändes.
b) Hans Johansson valdes till sekreterare för mötet.
c) Per Hultin som ordförande för mötet valdes att justera protokollet.
§3 Föregående mötes protokoll
Protokollet från Schack4an‐gruppens sista möte som var ett telefonmöte den 10 juni 2008 föredrogs.
Mötet godkände protokollet och la det till handlingarna. Det var Schack4angruppens sista möte som
grupp innan kongressbeslutet om att gruppen skulle bli en egen kommitté
§4 Utbildningsmaterial
Jesper Hall har jobbat med att skriva en Schack4an‐bok. Den kommer att komma ut den 22/9‐08 och
blir en bok på 60 sidor. Den är en grundläggande nybörjarbok om schack och kommer inte att ges ut
på den offentliga marknaden. Titeln på boken är ”Schackma Gahndi får en idé” och blir den första
boken av två. Schack4ankommittén fick nu se ett första utkast till boken. Jesper Hall vill sälja boken
till SSF för ca 50kr/bok + moms.
Tanken är att kommittén köper böckerna och delar ut ett exemplar av boken till varje klass vid det
första besöket. SSF:s kansli kommer sedan att sälja boken till dem som vill ha fler exemplar av boken.
Jesper Hall har lämnat ett förslag på kontrakt mellan honom och SSF gällande boken. Kommittén gick
igenom förslaget och diskuterade kontraktet och frågan kring införskaffande av boken noggrant.
Efter diskussionen kom kommittén fram till följande:
Schack4ankommittén köper 1700 exemplar av boken.
Schack4ankommittén ger ”Schackma Gahndi får en idé” officiell status som Schack4anboken till och
med 2010.
I övrigt så kom kommittén fram till att vi kontaktar Jesper Hall och skriver ett avtal rörande inköpet
och övrigt som rör boken.
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§5 Regler för Schack4an 2009
Kommitténs förslag till ändringar av reglerna hade diskuterats under förmiddagens ledarkonferens
och där hade vissa förslag till ändringar kommit fram. Schack4ankommittén gick igenom de
föreslagna ändringarna och korrigerade vissa saker i de föreslagna reglerna för 2009.
Schack4ankommittén strävar hela tiden efter att förtydliga och förenkla reglerna så att inga
misstolkningar av reglerna kan se. Detta då det under tidigare år framkommit viss kritik av reglerna
för att vara för komplicerade.
Schack4ankommittén fattade beslut om att de korrigerade reglerna skall gälla som regler för
Schack4an 2008/09. Se bilaga 1 för reglerna.
På Schack4ans hemsida skall kommittén presentera prejudicerande exempel på hur reglerna skall
tolkas.
Schack4ankommittén beslutade också att reglerna skulle tryckas upp i 3000 exemplar.
§6 Schack4an 2009
Det börjar gå mot att Schack4an 2008/09 skall sjösättas. Enligt tidigare beslut skall Niklas Sidmar och
kansliet hjälpa till i arbetet med att skicka ut inbjudningar till klasserna om distrikten/klubbarna är
intresserade.
1. Per Hultin skall ta kontakt med distrikten och klubbarna och se om de vill ha hjälp med
utskick av inbjudan mm. Den information vi vill ha in är om de vill ha hjälp med utskicken
samt vilka skolor/kommuner/län som de vill ska ha ett utskick till. Svaret på frågorna som Per
ställer till distrikten/klubbarna skall senast 1 september 2008 vara kansliet till handa.
2. Niklas Sidmar ser till så att kontaktpersoner på skolorna kommer fram. Han kommer att
maila eller ringa skolkontoren/skolorna om detta.
3. Under september kommer brevet till skolorna att skickas från kansliet. Detta ser Niklas
Sidmar till att det blir genomfört.
Per Hultin kommer att göra ett förslag till hur en inbjudan kan se ut och lämna ett antal blanka rader
på inbjudan där klubben eller distrikten kan skriva sina egna kontaktuppgifter samt övrigt som man
lokalt vill få med i inbjudan. På inbjudan kommer SSF:s kontaktuppgifter att stå så om skolorna
generella frågor om Schack4an kan de höra av sig till kansliet.
Det som skall finnas i det Schack4ankuvert som går ut från kansliet är följande: Foldern om
Schack4an; Informationen ”Till läraren” och Inbjudan där distrikten har haft möjlighet att skriva en
del om Schack4an lokalt.
Distrikten kommer också att få möjligheten att själva välja om de vill ta emot anmälningarna till
tävlingen eller om de vill att anmälningarna skall gå till SSF:s kansli.
Inbjudan till riksfinalen skall vara klar till den första distriktsfinalen. Rasmus Myklebust skriver ihop
ett förslag till inbjudan som vi tar ställning till på mötet i september.
När det gäller frågan om vilka nya distrikt som Schack4an skall satsa på nästa säsong så har
Kommittén haft kontakt med Kalmar län. Fyra klubbar vill starta Schack4an till hösten och eventuellt
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kommer någon mer klubb att hänga på. Per Hultin och eventuellt någon mer från kommittén
kommer att ha ett uppstartsmöte med klubbarna i augusti.
I Nordvästra Skåne har vi haft kontakt med Jan Bengtsson och vi kommer att starta upp Schack4an
där. I Nordskåne finns det också intresse och Carl‐Axel Nilsson kommer att höra av sig till Bo Plato
och sondera terrängen.
Norrbotten har fått projektpengar till Schack4an från landstinget. För att pengarna skall betalas ut
måste sju kommuner delta. I dagsläget finns det två intresserade kommuner. Vi måste hjälpa dem
och Per måste vara där minst en vecka för att utbilda ledare samt besöka skolor.
Per Hultin har inte hunnit höra av sig till Lars Eklund i Skara SS än. Detta kommer att ske snarast.
När det gäller frågan kring Distriktsfinalerna kommer Per Hultin att kolla med de olika distrikten och
klubbarna som spelar ”finaler” för att få information om vilka datum som de spelas. Det får/bör inte
bli några krockar mellan de olika distriktsfinalerna då vi har ambitionen att vi skall finnas med på de
olika distriktsfinalerna och hjälpa till. Detta för att se till att de i framtiden klarar av att arrangera
finalerna själva.
Per hade sett en OS‐kalender och tog upp frågan om det inte vore intressant att tillverka en
Schack4ankalender med bilder och problem samt kalenderblad där alla viktiga datum i Schack4an
fanns presenterade. En sådan kalender skulle delas ut den första informationen om Schack4an till
klasserna. Kommittén tyckte detta var en jättebra idé och gav Per i uppdrag att göra ett första utkast
till hur en Schack4ankalender skulle kunna se ut. Kommittén satte dock inget datum för när utkastet
skulle vara klart, då detta endast är ett arbetsförslag.
§7 Schack4an‐programmet SOSS
Lottningsprogrammet för Schack4an uppdateras kontinuerligt av Rasmus Myklebust. Programmet är
dock ganska avancerat och har en del buggar. Detta gör att många inte vågar använda programmet.
Vi måste få fler som kan programmet! För att gå åt det hållet beslutade Schack4ankommittén
följande:
• Senaste versionen av programmet ska ligga på Schack4ans hemsida.
• En defaultversion av programmet med förinställda inställningar för Schack4an skall ligga på
hemsidan. Rasmus fick i uppdrag att skapa en defaultverision och maila den till Per Hultin.
• Per Hultin skapar utifrån defaultverisionen en manual till programmet. Rasmus Myklebust
kommer att rätta manualen. När manualen är klar kommer Hans Johansson och Carl‐Axel
Nilsson att testa defaultversionen och manualen utifrån användarvänlighet.
• Manualen skall vara klar till den 1 oktober 2008.
§8 Nya klubbar
Detta är en diskussionspunkt!
Det måste bildas nya schackklubbar och Schack4anklubbar i Sverige. Detta är viktigt för
Schackfyrankommittén då vi vill få plussiffror i den ekonomiska redovisningen.
Det är dock ofta problem i skapandet av klubbarna. Per är ofta ute på skolor och känner att det skulle
kunna blidas en klubb här om det fanns tid och rätt hjälp. Niklas Sidmar skall här finnas till hands och
hjälpa till i detta arbete. Niklas Sidmar kommer att hålla i projektet att starta nya klubbar. Carl‐Axel
Nilsson har gjort en ”piratsida” på internet där det finns info om hur man skapar en klubb ”från start
till mål”. Informationen om hur man gör är skriven på ett enkelt sätt Men finns det några fördelar dör
dem som vill starta en ny klubb?
3

Vad skulle vi kunna ge en skola som funderar på att starta en klubb? (förslag):
1000 kronor + 30kr/medlem från SSF
En extra Schack4anlåda + 2 klockor
Erbjuda skolmästerskap
Utbildning i form av schackträning
Niklas Sidmar skall prata med Per Hultin om vilka skolor som tidigare varit nära att starta en
skolschackklubb, men inte kommit till skott. De skall som start få hjälp av Niklas Sidmar i arbetet att
starta en klubb om de fortfarande är intresserade.
Till nästa möte skall kommittén fundera enskilt över och lista vad som kan vara plusvärden för den
som vill starta en klubb.
Information om hur man startar en klubb måste finnas på SSF:s hemsida. Kommittén tycker också att
det vore bra om det fanns ett formulär på SSF:s hemsida där det bara var att fylla i de uppgifter som
krävs för att registrera en ny klubb. Ytterligare måste det finnas information i Schack4anlådan om hur
man startar en klubb.
§9 Rollfördelning
Niklas Sidmar kommer att ha hand om mycket av de administrativa arbetsuppgifterna som tidigare
har legat på Per Hultin.
Exempel på uppgifter för Niklas är:
Utskick, Nya klubbar, Hjälpa distrikten få landstingsbidrag, Ekonomiskt hålla koll på Schack4an,
Måndagsmail, Tidningsartiklar/arkiv, Resultatarkiv.
§10 Övriga frågor
A) Nästa möten
Kommittén tog beslut om att lägga in följande möten i kalendern.
Torsdag 4/9‐2008, kl. 19.00. Telefonmöte.
Fredag 28/11, kl. 19.00 och lördag 29/11‐2008, kl. 09.00‐12.00 i Stockholm.
Tisdag 27/1‐2009, kl. 19.00. Telefonmöte.
Söndag 5/4‐2009, kl. 10.00 i Malmö.
§11 Avslutning
Per Hultin tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat samt önskade medlemmarna
en trevlig sommar.

Hans Johansson
Vid pennan

Per Hultin
Justeringsman

Bilaga 1
Schack4an regler
Dessa regler är avsedda att gälla vid schack4ans riksfinal.
De kan mycket väl användas även vid distriktens kvaltävlingar, men distriktsförbunden har
rätt att modifiera reglerna vid distriktstävlingarna efter samråd med Sveriges SF:s
Schack4ankommitté. De olika distriktens regler kan hittas på www.schackfyran.se.
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Schack4an är en klasstävling för årskurs 4 där alla elever i klassen ingår i laget. Ju fler som är
med och spelar desto mer poäng får klassen.
Tävlingen avgörs i två steg. Först spelas en eller flera kvaltävlingar i distrikten, därefter spelas
en riksfinal som Sveriges SF:s Schack4ankommitté ansvarar för.

Kvalificering till riksfinalen
Varje distrikt i Sveriges Schackförbund har rätt att skicka minst ett lag till riksfinalen.
Med distrikt menas normalt ett distriktsförbund, men även andra indelningar kan godkännas
av Schack4ankommittén.
Om endast ett lag inom ett distrikt har anmält sig till Schack4an så är det laget
direktkvalificerat till riksfinalen. Om flera lag inom ett distrikt anmält sig så måste distriktet
arrangera en kvalificeringstävling för att få delta med lag i riksfinalen.
Antal lag som kvalificerar sig till riksfinalen från ett distrikt bestäms av SSF:s
Schack4ankommitté och baserar sig på föregående års verksamhet. Antalet platser till
riksfinalen anslås på www.schackfyran.se senast under augusti.
Ett distrikt som kraftigt ökar sin verksamhet kan beviljas extraplatser till riksfinalen under
pågående säsong.
Om ett distrikt vill ha en kvalgräns istället för ett fast antal lag som kvalificerar sig till
riksfinalen så bestäms kvalgränsen av Schack4ankommittén. Vinnande lag i en distriktsfinal är
alltid kvalificerat till riksfinalen även om man inte klarar kvalgränsen.

Laget
Laget ska bestå av en fjärdeklass.
Alla elever i årskurs 4 i klassen ingår i laget. Det går alltså inte att välja bort en elev i årskurs 4
ur laget om den går i klassen.
En klass kan inte ha färre än 15 elever. Om en klass har färre än 15 elever så kan den
antingen utöka klassen med så kallade extraspelare (se Extraspelare) eller välja att spela med
klassens elever, men i formlerna för poängräkning räkna som om de var 15 stycken.
Alla klasser oavsett storlek har möjlighet att ta med extraspelare, men det är endast för
klasser med färre än 15 elever som det är en garanterad fördel.
Extraspelare anmäls i samband med kvaltävlingen.
Det finns ingen övre gräns för hur stor en klass får vara (inklusive extraspelare).
Klasser får slås ihop oavsett storlek. Observera att detta endast är fördelaktigt när klasserna
har färre än 15 elever.
Hopslagning av klasser kan inte ske efter att någon av klasserna deltagit i en kvaltävling.
Skolor med utländska klassbeteckningar deltar med klass som motsvarar årskurs 4 enligt
svensk skolgång åldersmässigt.
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Elev i årskurs 4 som avviker i ålder från det normala för årskursen ingår i laget utan
restriktioner.
En deltagare får inte spela i annans namn.

Poängberäkningen
Alla barn som deltar i tävlingen bidrar till klassens summa av ”inspelade poäng”
Ett vunnet parti ger 3 poäng
Ett oavgjort parti ger 2 poäng
Ett förlorat parti ger 1 poäng
Ett ospelat parti (walk over) ger 0 poäng
Lagets poäng i en rond beräknas som 40 dividerat med klassens storlek gånger klassens
inspelade poäng.
Om laget använder extraspelare så ska de räknas in i klassens storlek
Om klassen har färre än 15 elever ska klassens storlek räknas som 15 st.
Eller:

Lagetspoän g =

40
× inspeladepoäng
klassensst orlek

Den faktor som klassens poäng ska multipliceras med blir alltså:
Antal i klassen
40/klassens storlek
40
1,00
35
1,14
34
1,18
33
1,21
32
1,25
31
1,29
30
1,33
29
1,38
28
1,43
27
1,48
26
1,54
25
1,60
24
1,67
23
1,74
22
1,82
21
1,90
20
2,00
19
2,11
18
2,22
17
2,35
16
2,50
15
2,67
14
2,67
13
2,67
12
2,67
6
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2,67
Klasser med mer än 40 deltagare får en faktor mindre än 1.
Poängsumman avrundas till närmaste heltal efter varje rond.
Ju fler som deltar ur klasslaget desto mer poäng får laget.
Det lag som får mest poäng vinner. Om två klasser får samma poäng kommer klasserna på
samma plats. Ingen särskiljningsmetod används.

Extraspelare
En klass kan utökas med extraspelare.
Alla klasser kan använda extraspelare, men det är klasser med färre än 15 elever på
klasslistan som garanterat tjänar på att använda extraspelare tills de uppnår 15 elever.
Extraspelare får tas från lägre årskurser på skolan eller yngre syskon till klassens elever.
En extraspelare räknas som att klassen blir en person större, d v s klassens elever utökas med
en.
Extraspelarens namn, födelseår, adress och telefon förs in på anmälningsblanketten.
En extraspelare kan inte ersätta en elev i aktuell klass.
Har man använt en extraspelare i någon kvaltävling så ingår den i laget i riksfinalen oavsett
om den deltar eller inte.
Nya extraspelare får inte läggas till mellan kval och riksfinal. Det innebär att det endast är
klasser som inte kvalat som får lägga till nya extraspelare inför riksfinalen.
Tävlingsform
Riksfinalen lottas som en individuell tävling i fem eller sex ronder enligt Schweizersystemet.
Spelare från samma klass får inte mötas.
Betänketiden är 10‐15 minuter per spelare och rond Schackklocka används.
Eleverna som deltar i riksfinalen ska nivågrupperas. Nivågrupperingen används som underlag
för att dela upp startfältet i flera jämbördiga lottningsgrupper, så att elever med jämbördig
spelstyrka hamnar i samma grupper.
Resultatet från distriktsfinal/kval kan används som nivågruppering. Ordningen ska anges i
samband med anmälan på klasslistan. Den förmodat starkaste eleven får nummer 1, näst
bästa får nummer 2 och så vidare. Den förmodat svagaste eleven får då den högsta siffran.
Flera elever kan ha samma siffra.
Anmälan
Deltagande klasser ska skicka in en officiell klasslista kompletterad med eventuella
extraspelare på anmälningsblanketten. På klasslistan ska finnas namn, adress födelsedag och
telefon på samtliga elever. Nivågrupperingen ska även göras här.
Anmälan ska göras enligt arrangörens föreskrifter. För sent inkomna eller ofullständiga
anmälningar kan vägras deltagande i finalen.
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Distrikten ska skicka in en komplett resultatlista från distriktskvalen som tydligt visar vilka
klasser som kvalificerat sig till finalen. Dessutom ska de individuella resultaten redovisas för
de klasser som är kvalificerade.
Övriga regler
FIDE:s spelregler för snabbschack tillämpas med undantaget att feldrag inte leder till förlust
av partiet.
Med tanke på att deltagarna ofta är nybörjare så skall domarna ha större möjligheter att
ingripa i partierna än i normalt tävlingsschack.
Personuppgifter
Personuppgifter datorbehandlas av arrangören för att kunna administrera tävlingen.
Personuppgifter kan komma att publiceras på internet. Samtycke till detta anses ha lämnats i
och med anmälan. Uppgifter om namn, klass, tidigare resultat samt lagledares namn, adress,
telefon, epost odyl kan komma att inhämtas från arrangören av distriktens kvaltävlingar.
Dispens
Ansökan av dispenser från dessa regler görs skriftligen till Sveriges SF:s Schack4ankommitté.
Dessa regler antogs av Sveriges Schackförbunds Schack4ankommitté den 6 juli 2008 och
gäller från och med säsongen 2008/2009.
Sveriges Schackförbund
Slottsgatan 155
602 20 Norrköping
Telefon 011‐10 74 20 fax 011‐18 23 41
E‐post kansliet@schack.se
Hemsida www.schack.se www.schackfyran.se
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