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Piff och Puff i Uppsala
Uppsala är ett av försöksområdena i Schack i skolan. I
höst har 100 pedagoger utbildats i schackinstruktion i
kommunen, och 54 skolschackklubbar har bildats. En av
skolorna som har satsat på schack är Valsätraskolan. Två
av eleverna som har haft schack under terminen är tioåriga
Marina Harutyunyan och Emma Laitamaa.

Vad gör ni då?
– Vi brukar spela Piff-och-Puff-turneringar. Det går till så att
den som vinner sitt parti blir Piff och ska sedan försöka hitta
en annan Piff. Den som förlorar sitt parti blir Puff och ska spela
mot en annan Puff. Vi brukar spela med avdömning efter tjugo
minuter. Då räknar man poängen. Den som leder vinner.
Kunde ni schack innan Eva startade schackklubben?
– Jag lärde mig schack i skolan. (Marina)
– När jag är hos min farmor så finns det ibland inget att göra. Det
finns bara en katt och ett schackspel, så en gång när vi var där
lärde min storebror mig hur man spelar.(Emma)
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Brukar ni spela hemma?
– Vi har inget schack hemma, så jag brukar spela på datorn.
(Marina)
– Jag spelar med pappa, storebror eller på mobilen. (Emma)
Emma Laitamaa och Marina Harutyunyan är medlemmar i nybildade
Guldpjäsernas Schackklubb på Valsätraskolan i Uppsala.

Hur tränar ni schack på er skola?
– Vi har precis startat en skolschackklubb som heter
Guldpjäsernas Schackklubb. Det är vår lärare Eva Wiman som
håller i den. Vår klass ska vara med i Schackfyran i vår. Därför
tränar vi varannan vecka.

Påminnelse om medlemsregistrering
Vid årsskiftet är det dags att redovisa hur många medlemmar
klubben har. Varje medlem måste ha fyllt i blanketten där
man ansöker om medlemskap i skolschackklubben (finns
under flik 4 i instruktionspärmen T1). Glöm inte att fylla i de
sex första siffrorna i barnets personnummer, och att barnet
ska ha skrivit under (även om barnet inte har en ”perfekt”
underskrift är poängen att det bevisar att barnet faktiskt har
sett lappen). Klubben kommer sedan att bli kontaktad av den
ansvarige i distriktet som samlar in medlemsuppgifterna.

Vad är det som är bra med schack?
– Schack är så kul! (Båda samtidigt)
– Man tänker och koncentrerar sig. Dessutom spelar man med
personer man annars inte skulle vara med. (Marina)
– Förra veckan spelade vi med femmorna på vår skola. Flera av
dem kunde inte schack, så vi i fyran lärde dem. Sedan hade vi en
Piff-och-Puff-turnering. (Emma)

Om Schack i skolan
● Schack i skolan drivs av Sveriges Schackförbund.
● Schack i skolan utbildar skolans pedagoger i
schackinstruktion.
● Schack i skolan skänker schackspel och ett pedagogiskt
instruktionsmaterial till skolor som startar en
skolschackklubb.
● Vid årsskiftet 2011/12 kommer ungefär 240
skolschackklubbar att ha bildats och 600 pedagoger att ha
utbildats genom projektet Schack i skolan.

Tips för
julavslutningen
• Anordna en schackfest
där barnen bjuds på
”schackrutor” (se recept till
höger).
• Anordna en avslutande
jultävling.
• I pärmen Schackinstruktion
T1 finns i lektion 18
övningen ”Läraren
bestämmer”. I den styr
läraren vilka pjäser barnen
ska flytta. Den brukar
uppskattas av barnen.
• I pärmen Schackinstruktion
T1 finns det i lektion 16 en
förberedd tipspromenad.
Den passar utmärkt till en
julavslutning.

Schackrutor
100 st små eller 50 st stora.

Gör så här:

Ingredienser:
4,5 dl vetemjöl
1 dl socker
200 gram smör, rumstempererat
2 msk kakao
1 msk vatten

1. Arbeta ihop mjöl, socker och smör
för hand eller med en matberedare. Ta
undan hälften av degen och tillsätt kakao
och vatten och bearbeta tills degen är
brunfärgad.
2. Lägg degarna i två plastpåsar och låt dem
vila kallt i minst 30 minuter.
3. Sätt ugnen på 200 grader.
4. Rulla ut degen i två ljusa och två mörka
jämna längder. Lägg en ljus bredvid en
mörk och byt plats på färgerna i nästa
lager. Tryck samman längderna så att
de bildar en fyrkant. Skär i 5 mm tunna
skivor. Lägg ut dem på en plåt med
bakplåtspapper.
5. Grädda i mitten av ugnen i ca 8 minuter.
Låt kakorna svalna på bakplåtspapperet
på ett galler.

240 skolschackklubbar vid årsskiftet
Prognosen pekar mot att det vid årsskiftet 2011/12 kommer att
finnas 240 skolschackklubbar i Sverige, och att 600 pedagoger
har fått utbildning i schackinstruktion!

Full fart på Schackfyran!
Just nu är det full fart på Schackfyran runt om i Sverige.
En fjärdeklass som anmäler sig får gratis ett klassbesök av
en instruktör, som lär klassen att spela schack, samt fem
schackspel! Därefter bestämmer sig klassen för om man
vill delta. Schackfyran är världens största lagtävling för
skolungdom, och varje år lär sig 22 000 barn att spela schack
genom tävlingen. Schackfyran är i första hand ett socialt
projekt som stärker klassgemenskapen, eftersom alla i klassen
är viktiga för att nå framgång.
För mer information: www.schackfyran.se

Köp schackklockor till bra
pris: 200 kr exklusive moms!
Att använda schackklocka ger spelet bra rytm, eftersom
det sätter en gräns för hur lång tid varje parti kan ta. Varje
spelare har en egen urtavla. När man gjort sitt drag trycker
man på klockan, så att den egna klockan slutar gå, medan
motståndarens sätter igång. När tiden går ut för en av
spelarna har han eller hon förlorat.
Ring: 031-24 47 14
Mejla: order@schackbutiken.com
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