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Verksamhetsberättelse för
Uppsala Skolschacksällskap 20140101-1231
• Föreningen Uppsala Skolschacksällskap bildades den 12 maj 2005 och
har under 2014 bedrivit sitt nionde fulla verksamhetsår.
• Uppsala Skolschacksällskap är medlem i Sveriges Schackförbund och i
Upplands Schackförbund.
• Lördagen den 15 mars 2014 genomfördes Schackfyran för nionde
gången i Fyrishov i Uppsala, som vanligt en fantastisk schackfest! Sex
Uppsalaklasser gick vidare till Schackfyrans riksfinal, som spelades i ABB
Arena i Västerås i juni. Stort tack till alla frivilliga ledare som gjorde
tävlingen möjlig.
• Den 1 april var Uppsala SSS med och arrangerade skollag-DM på
restaurang Flustret, med totalt ungefär 150 deltagande barn.
• Den 6 april spelades tävlingen Schackfyranmästaren för första gången i
Uppsala. Den riktade in sig på de klasser som gått till final i Schackfyran
och som ville ha lite extra tävlingsträning, samt de övriga som deltagit i
Schackfyran och fått smak på mer schack. 25 spelare deltog och vann
gjorde Nikola Zamac, som tillsammans med ytterligare 11 spelare
kvalificerade sig för Schackfyranfinalen under SM i Borlänge.
• Den 24-25 maj bjöd Uppsala SSS in till kadettallsvenskans kvaltävlingar
och tog emot närmare 100 spelare i Vaksalaskolans matsal. Vi var ett av
de tre lagen som gick vidare till finalen och när den spelades i Göteborg i
augusti lyckades vi faktiskt vinna hela tävlingen! De spelare som var med
och tog hem denna fina titel var Edvin Bannout, Joakim Nilsson, Erland
Jäppinen, Robin Zhou, Vitus Buchert, Erik Nilsson och Alexander
Thoresson.

• Den 20 september spelades den åttonde upplagan av USSS GP-tävling
US Open. Tävlingen spelades i Vaksalaskolans matsal, med deltagare
från flera klubbar.
• På höstlovet, 29/10-2/11, spelas den första upplagan av den
internationella ungdomsturneringen Uppsala Young Champions, med
gäster från Armenien, Schweiz, Norge och Finland. Fyra av våra spelare
fick chansen att möta starkt internationellt motstånd.
Resultat:

• Stormästaren Tiger Hillarp-Persson besökte oss den 17-18 maj för att
träna våra starkaste juniorer. Han spelade också en mycket uppskattad
simultan som han vann med 24-2 – vinster noterades för Joakim Nilsson
och Gustav Carlsson. Den 8 november återkom Tiger till Uppsala och
spelade även då en simultan. Enda vinnare den gången blev Dyaco Koyi.
• Föreningen har under hösten och våren genomfört drygt 40 klassbesök i
fjärdeklasser runt omkring i Uppsala och även i flera andra kommuner i
länet med information och träning inför Schackfyran.
• På följande platser har vi haft regelbunden schackträning under 2014:
Vaksalaskolan, Eriksskolan, Gränbybiblioteket, Gamla Uppsala,
Almtunaskolan samt på Storgatan 11 i Uppsala. Dessutom har en
särskild tjejgrupp tränat på Kvarngärdesskolan.
• Tränare under året har varit Josef Styf, Bo Nyberg, Alexis Andersson,
Kaberi Mitra, Daniel Roos och Carl Fredrik Johansson.
• Emil Reimegård representerade Uppsala SSS i nordiska
skolmästerskapen som spelades i Danmark i februari. Han kvalificerade
sig genom sin seger i skol-SM 2013.
• Rekordantalet 25 av Uppsala SSS medlemmar deltog i skol-SM i Växjö
den 10-12 oktober. Vi åkte i en gemensam buss och under ledning av
Alexis Andersson och Kaberi Mitra ledning hade vi både trevligt
tillsammans och spelade bra schack.

• Både Akash Mitra och Joakim Nilsson lyckades vinna sina klasser i skolSM. Grattis!! Andra fina placeringar tog Erik Nilsson (3:a), Vitus Buchert
(6:a) och Emil Reimegård (6:a).
• Andra externa tävlingar med deltagande från Uppsala SSS var
Schackiaden, Talangjakten, SM, Vår- och Höstturneringarna, Uppsala
Möte, Novemberslaget, Västerås Open, Stockholm Elo, Korpen där vi
deltog med två juniorlag samt dessutom lagtävlingen Rockaden-Junioren
i Stockholm.
• På sport-, sommar- och höstlovet genomfördes schackträning varje dag
för skollediga barn i Vaksalaskolan under ledning av Josef Styf, Bo
Nyberg, Robin Zhou och Kaberi Mitra.
• Uppsala SSS har varit ansvariga för projektet Schack i skolan i Uppland,
tillsammans med Sveriges Schackförbund. Vi har ordnat utbildningar för
grundskolelärare i schack och under 2014 innebär det att vi är mentorer
till de hela 50 schackklubbar som finns på skolorna i Uppland!
• Föreningens hemsida – www.usss.se – uppdateras regelbundet och
innehåller aktuell information om föreningens verksamhet.
• Styrelsen under verksamhetsåret har varit ordförande Carl Fredrik
Johansson, kassör Jovan Zamac samt ledamöterna Tove Landström,
Pärnilla Svensson, Peter Nilsson, Peter Antonic Svensson, Joakim Nilsson
och Edvin Bannout. Revisor har Kurt Ekelund varit.
• Vid årets slut hade föreningen 476 medlemmar, varav 472 under 25 år.

