Anteckningar från diskussionsseminarier vid Sveriges
Schackförbunds kongressdag i Sunne 12 juli 2015

Hur utvecklar vi klubbverksamheten?

Seminarieledare: Håkan Jalling
Biträdande seminarieledare: Sverrir Thor
Sekreterare: Håkan Winfridsson
Föranmälda deltagare:
Roland Häll, Göteborgs SF
Claes R. Nilsheden, Göteborgs SF
Lars-Göran Sjögren, Hallands SF
Lennart Burman, Jämtland-Härjedalens SF
Stellan Brynell, Skånes SF
Johannes Haddad, Stockholms SF
Dan Haglund, Stockholms SF
Robert Spångberg, Stockholms SF
Bo Nyberg, Upplands SF
Fredrik Kjellqvist, Västergötlands SF
Gunnar Sundman, Ångermanlands SF
Anders Lindén, Örebro läns SF
Mikael Forsberg, Östergötlands SF
Stefan Andersson, Östergötlands SF
Jan Peter Palmblad, Kungstornet
Thomas Franzén, Arboga SK
Björn Johansson, Arboga SK
John Karlsson, Sonfjällsskolans SK
Jonas Sandbom, SK Rockaden Stockholm
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Uppdateringsfrekvensen för hemsidor är viktigare än utseendet på hemsidan.
Wordpress är ett bra verktyg för hemsidor.
Önskemål om lathund för hemsidor.
Alternativ till ordinarie hemsidor finns facebookgrupper och bloggar som är enklare att
sköta.
Instagram, får vi lägga ut bilder som centralorganisation.
Tänk på att släppa fram fler medlemmar i klubben, bättre med många som gör lite än en
som gör allt.
Pröva nya grepp för att visa upp verksamheten för potentiella medlemmar, ex spel på
bibliotek eller livesändning på klubben.
Sociala sammanhang, dialog med medlemmarna vilken verksamhet önskar de på
klubben?
Skoltävling eller ev öppen tävling i samband med elitseriesammandrag för att locka fler
åskådare.
Bidrag för intern verksamhet?
Visa partier för övriga klubbmedlemmar.
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Möjlighet att registrera stödjande medlemmar i medlemssystemet efterfrågas?
Instruktionsfilm för hur man lägger in medlemmar i systemet.
Broschyr inför sponsorkontakter
Mallar inför olika målgrupper ex politiker, sponsorer, bidragsansökningar.
Engagera föräldrar i samband med olika tävlingar.

Hur rekryterar vi fler ledare?

Seminarieledare: André Nilsson
Biträdande seminarieledare: PO Larsson
Sekreterare: Sebastian Nilsson
Föranmälda deltagare:
Bengt-Åke Ljungkvist. Blekinge SF
Sven-Olof Andersson, Jämtland-Härjedalens SF
Jan Wikander, Stockholms SF
Tapio Tikkanen, Värmlands SF
Rasmus Myklebust, Västmanlands SF

Inledning
André inledde med att vi har fler medlemmar än någonsin (tack vare Schackfyran och Schack i
Skolan). Schack i Skolan har gett många pedagoger, men det behövs många fler ledare framförallt i
de traditionella klubbarna. För att lyckas med detta behöver man:
● Attrahera
● Motivera
● Behålla
● Utbilda sinare ledare
Bakgrundinformation
PO fortsatte med att beskriva de olika anledningarna till att man blir ledare:
● Varumärke
● Höja egen kompetens (CV osv)
● Relationer
● Status
och ett antal exempel som
● "Culture eats strategy for breakfast" av Peter Drucker.
● Maslovs behovstrappa (mat, kläder, trygghet, kärlek, gemenskap, uppskattning,
självförverkligande)
● Herzberg (hygienfaktorer som kamratskap, fysisk miljö, ledning och lön, motivationsfaktorer som
utveckling, ansvar stimulans, erkännande)
● Generation Y (självförverkligande, utveckling, lön, svag lojalitet, tar ansvar och ställer krav, drivkraft
att avancera, utlandstjänst)
Slutsatser
Vad SSF ska göra:
● Dela ut utmärkelser
● Skapa träningsmaterial & tränarutbildning -> ej uppfinna hjulet...-Bra tränare med plan föder fler
tränare
● Anställa ”riksintruktörer” och ha distriktsbesök.
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● Utbilda pedagoger
● Hålla träffar kring utveckling av svenskt schack
● Tillhandahålla lista för ansökningar, idéer från vad olika klubbar testat, affischer för rekrytering
● Hålla sommarläger
● Ringa runt för att informera om pedagogdagarna.
● Satsa på svaga distrikt
Vad klubbarna ska göra:
● Ha fler ledare (leder till bättre övergång, uppmuntran, och undviker att en får för mycket)
● Uppmuntra ledarna
● Fånga in fritidspedagoger, närkontakt.
● Ställa frågor till folk och inventera vilka potentiella ledare det finns.
● Vara stolta över det man gör.
● Undersöka möjligheterna till lönebidrag och fas3
● Våga ge ansvar och erkännande till sina ledare
● Vidarutbilda sina ledare

Hur får vi fler tjejer att spela klubbschack?

Seminarieledare: Carl Fredrik Johansson
Biträdande seminarieledare: Daniel Svensson
Sekreterare: Kaj Engström
Föranmälda deltagare:
Gert Gustavsson, Hallands SF
Lennart Beijer, Smålands SF
Joel Sjöstrand, Stockholms SF
Mårten Garner, Östergötlands SF
Peter Fransson, Lidköpings SS

Carl Fredrik redogjorde för hur läget är idag. Ca 70% av schackledarna är kvinnor, tack vare det stora
antalet kvinnliga pedagoger som leder skolsschackklubbarna. I schackfyran är det ca 50% tjejer som
spelar. I Schackfyranmästaren har det sjunkit till ca 20% och på klubbnivå är det ca 4% tjejer som
spelar schack. I länder i närheten kan dessa 4% jämföras med Englands 7%, Estlands 20% och
Georgiens 35%. Varför är det så?
Några synpunkter:
Det behövs kompisar, speciellt för nybörjaren, annars hoppar tjejerna av. Konkurrensen tar knäcken.
Tjejerna blir mobbade. Det behös en attitydförändring bland ledarna och föräldrarna. Det anses inte
”fint” att vara tävlingsinriktad, det ligger i kulturen, samhällssyn. Liknande syn i fotboll och kockyrket.
Schackfyran blir mer rolig och spännande för där ska alla vara med.
Kanske är det ett problem att det bara är män som organiserar schacktävlandet?
Tjejer är mer intresserade av att sitta tillsammans och t ex lösa problem medan killarna helst direkt
vill spela/tävla. Schack behöver inte alltid handla om tävling utan också ett sätt att umgås. Vi borde
ha fler tjejträffar. Även för vuxna. Sådana i Stockholm har varit mycket bra. Där är det viktigt med
den sociala biten och det första mottagandet. Flick-SM har haft fler deltagande tjejer än Skol-SM.
Varför tappar tjejerna intresset?
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De som fortsätter efter 14 år är de mest aktiva, med mer ranking. Är rankingen ett problem för
”småbarn”? Det borde finnas alternativa ”karriärvägar” inom schacket, t ex som ledare. Det borde
göras enkätundersökning om varför tjejer fortsätter eller slutar med schacket. Gör fler tjejgrupper i
schackklubbarna. Ha fler tävlingar speciellt riktade till tjejer. Hellre det än speciella dampriser i öppna
turneringar. Satsa på en bra miljö, särskilt toaletterna är viktiga att de är rena och snygga. Undersök
varför Estland och Georgien är så många fler än oss. Och om damer i seriespelet kan vara något för
oss. I Frankrike var det lyckat. Många för och emot här. I nyligen avslutade Yes2Chess-tävlingen skulle
både flickor och pojkar delta i lagen. Könet på ledaren i t ex tjejgrupper har mindre betydelse, men
den fysiska miljön är troligen viktig. Ett sätt att få kvinnliga ledare till traditionella klubbar kan vara
att ”värva” kvinnliga pedagoger från skolschackklubbar.
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