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Verksamhetsberättelse för
Uppsala Skolschacksällskap 20170101-1231
• Föreningen Uppsala Skolschacksällskap bildades den 12
maj 2005 och har under 2017 bedrivit sitt tolfte fulla
verksamhetsår.
• Uppsala Skolschacksällskap är medlem i Sveriges
Schackförbund och i Upplands Schackförbund.
• Styrelse under året har varit Carl Fredrik Johansson
(ordförande), Mikael Bogsjö (kassör), Tove Landström,
Pärnilla Svensson och Joakim Nilsson. Revisor har varit
Edvin Bannout.
• Verksamheten har under året i huvudsak bedrivits i
föreningens egen lokal – Uppsala Schackcentrum på
Sysslomansgatan 8. Den har redan betytt mycket för
schacket i Uppsala!
• Lördagen den 19 mars 2017 genomfördes Schackfyran
för elfte gången i Fyrishov i Uppsala, som vanligt en
fantastisk schackfest! Den här gången med 498 deltagare
från 37 klasser. 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.
• I Schackfyranfinalen i Västerås den 6 juni kom Uppsala
Waldorfskola på en fantastiskt fin 3:e plats. Den bästa
placeringen för en Uppsalaskola någonsin! Totalt i hela

Sverige deltog hela 14891 spelare (rekord!) från 808
klasser i Schackfyran.

• Årets skollag-DM spelades den 4 april på Drabanten i
Uppsala. 155 spelare i 37 lag från skolor i Uppland deltog
och segrare i de olika klasserna blev:
Gymnasiet: Rosendalsgymnasiet (Edvin Bannout, Joakim
Nilsson, Albin Sandin, Gabriel Borgström)
Högstadiet: Kvarngärdesskolan (Akash Mitra, Elliot
Christophers, Ayaan Tigdikar, Christian Nilsson)
Mellanstadiet: Tiundaskolan (Emil Reimegård, Joel Öberg,
Nohmi Reimegård, William Sundberg)
Lågstadiet: Domarringens skola (Malte Tormod, Axel
Schultz, Albert Nyberg, Felix Trulsson)
• Den 22-23 april spelades tävlingen Schackfyranmästaren
för fjärde 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. 52 spelare
deltog och vann gjorde Saga Sjödin Skarp och David
Gierup, som tillsammans med ytterligare 23(!) spelare
kvalificerade sig för Schackfyranfinalen under SM i
Stockholm.
• Uppsala SSS öppna klubbmästerskap spelades under

våren och vanns, med minsta möjliga marginal, av Erland
Jäppinen!

• Under våren spelades skoltävlingen Sikta mot Stjärnorna
och Stavby skola från Uppsala kom efter stor dramatik på
andra plats! På bilden Lovisa Lundell, Alvin Lilja och
Samuel Malsher med läraren Gustav Ek.

• I SM i Stockholm i juli deltog 26 spelare från Uppsala SSS.
Resultat att namna är till exempel David Gierup som tog
en fin andraplats i Schackfyranmästaren och Akash
Mitras fjärdeplats i minior-SM.
• I november spelades juniorallsvenskan och Uppsala SSS
hade tre lag med. Vårt förstalag (Joakim Nilsson, Erland

Jäppinen, Vitus Buchert och Akash Mitra) kom på en fin
bronsplats!

Den 9 september spelades den elfte upplagan av USSS
GP-tävling US Open. Västerås hade som vanligt flera
deltagare med och segrare i de olika klasserna blev Erland
Jäppinen, Akash Mitra och Kaito Brännström.
• På höstlovet, 27/10-1/11, spelades den fjärde upplagan
av den internationella ungdomsturneringen Uppsala
Young Champions, även den här gången med stora delar
av den svenska junioreliten på plats, tillsammans med
internationella gäster. Fem av våra spelare fick chansen
att möta starkt internationellt motstånd och vinnare blev
Evgennios Ioannidis från Grekland. Resultat:
•

• Föreningen har under hösten och våren genomfört 35
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 2017: Vaksalaskolan, Tiundaskolan,
Gränbybiblioteket, Kvarngärdesskolan, Almtunaskolan
och på Uppsala Schackcentrum.
• 14 av Uppsala SSS medlemmar deltog i skol-SM i
Västerås den 6-8 oktober. Vi åkte i en gemensam buss
och bodde tillsammans och under ledning av Alexis
Andersson och Viktor Carlfors hade vi både trevligt
tillsammans och spelade bra schack.
• Under hösten spelades Uppsala Schackcentrum Open på
måndagkvällarna. Segrade gjorde Akash Mitra.

• Under hösten startade vi ett samarbete med Kontakten i
Gottsunda C, tack vare ett mycket uppskattat stöd från
Gillbergska stiftelsen. Där har Viktor Carlfors haft
schackverksamhet varje tisdag klockan 16-20.
• På sommar- och höstlovet genomfördes schackträning
varje dag för skollediga barn på Uppsala Schackcentrum
under ledning av Viktor Carlfors tillsammans med några
av de sommarjobbande barnen.
• 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 2017 innebär det att
vi är mentorer till de hela 25 schackklubbar som finns på
skolorna i Uppland!
• Tack vare vårt goda samarbete med Färöarnas
Schackförbund fick Max Markensten och Jonatan

Pinheiro Diamant i november möjlighet att delta i
tävlingen Runavík Open på Färöarna.

• Tränare/ledare under året har varit Bo Nyberg, Alexis
Andersson, Kaberi Mitra, Viktor Carlfors, Abdul Aldahir,
Felix Hasselblad och Carl Fredrik Johansson.
• Föreningens hemsida – www.usss.se – uppdateras
regelbundet och innehåller aktuell information om
föreningens verksamhet.
• Vid årets slut hade föreningen 550 medlemmar, varav
539 under 25 år.

