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Verksamhetsberättelse för 

Uppsala Skolschacksällskap 20190101-1231 
 

 
• Föreningen Uppsala Skolschacksällskap bildades den 12 maj 

2005 och har under 2019 bedrivit sitt fjortonde fulla 
verksamhetsår. 

• Uppsala Skolschacksällskap är medlem i Sveriges 
Schackförbund och i Upplands Schackförbund.  

• Styrelse under året har varit Carl Fredrik Johansson 
(ordförande), Tove Landström och Johan Reimegård. Revisor 
har varit Edvin Morell.  

 
• Verksamheten har under året i huvudsak bedrivits i 

föreningens egen lokal – Uppsala Schackcentrum på 
Sysslomansgatan 8.  

• Föreningens hemsida – www.usss.se – uppdateras 
regelbundet och är den främsta källan till aktuell information 
om föreningens verksamhet. 

• Vid årets slut hade föreningen 537 medlemmar, varav 519 
under 25 år. 

• Uppsala SSS fick under året ta emot en fin utmärkelse av 
hockeymålvakten Henrik Lundqvist. Tillsammans med Unibet 
gav han oss ett pris på 30 000 kronor för att stödja vår 
ungdomsverksamhet. Så här löd motiveringen:  

Uppsala Skolschacksällskap är ett ypperligt exempel på 
en jämställd, inkluderande och utbildande förening. Med 
ett stort samhällsengagemang parallellt med idrottsliga 
framgångar visar klubben var skåpet ska stå.  

•  



 

 
Carl Fredrik Johansson och Viktor Carlfors från Uppsala SSS fick ta 
emot priset av Henrik Lundqvist på en gala i Göteborg. 

 

Egna tävlingar 
• Söndagen den 24 mars 2019 genomfördes Schackfyran för 

trettonde gången i Fyrishov i Uppsala, som vanligt en härlig 
dag! Den här gången med 374 deltagare från 26 klasser. Fyra 
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 4-5 maj spelades tävlingen Schackfyranmästaren för 
sjätte 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. Vann gjorde Mira Sjödin Skarp och 
Jesper Jonsson, som tillsammans med ytterligare elva spelare 
kvalificerade sig för Schackfyranmästarfinalen under SM i 
Eskilstuna. 



• Uppsala SSS öppna klubbmästerskap spelades under våren 
och vanns av Akash Mitra!  

Resultat Uppsala SSS öppna klubbmästerskap 2019 

 
• Den 7 september spelades den trettonde upplagan av USSS 

GP-tävling US Open. Segrare i de olika klasserna blev Sixten 
Tran, Alva Ling (Trojanska Hästen) och Warg Skåhlberg. 

• På höstlovet, 25-30/10, spelades den sjätte 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. I år hade vi det utan tvekan starkaste startfältet 
hittills, och fyra av våra spelare fick chansen att möta starkt 
internationellt motstånd och vinnare blev Yevgenij Roshka 
från Ukraina. 

En av våra spelare var Julia 
Östensson som spelade tävlingen 
för första gången och hon svarade 
för den största skrällen när hon i 
första ronden slog välmeriterade 
Axel Berglind från Rockaden i 
Stockholm. 
I den här ställningen avslutade 
Julia effektivt med 35.Txe7†! 
Txe7 36.Txd6†! Kxd6 37.c8D Td7 
38.Lc5† och svart gav upp. 

 
 
 
 



Resultat Uppsala Young Champions 2019 

 
 

• Parallellt med Uppsala Young Champions arrangerade vi för 
första gången en stormästarturnering – Uppsala GM. Tyvärr 
utan deltagande från klubben, men trots det en mycket fin 
tävling. Vinnare blev Egor Bogdanov från Ukraina som också 
tog sin första GM-inteckning. 

Resultat Uppsala GM 2019 

 
 
 
 
 



 
• Ett mycket populärt event under höstlovet är vår stora 

blixttävling Uppsala blixt 2019. I år blev det 44 deltagare från 
åtta länder!  

Resultat Uppsala blixt 2019 

 
 

• Både vår och höst genomfördes tre GP-tävlingar som sedan 
utmynnade i en stor GP-final på Schackcentrum. Segrare i 
GP-finalerna blev: 
o Våren: Benjamin Guo (låg), Jesper Jonsson (mellan) och 

Nohmi Reimegård (hög) 
o Hösten: Benjamin Gup (låg), Julian Zachiu (mellan) och 

Julia Östensson (hög) 



 
 
• Tillsammans med Upsala ASS arrangerade vi som vanligt 

Uppsala Möte och Novemberslaget i november i 
Vaksalaskolan. Nedan finns resultatlistorna från de 
tävlingarna och där finns flera av klubbens spelare med.  

Resultat Uppsala Möte 

 
 
 



 
 

Resultat Novemberslaget

 
 

• Under hösten 2019 spelades Uppsala SSS öppna hösttävling 
och segrade gjorde Orhan Irfan. 

Resultat Uppsala SSS öppna hösttävling 

 
 
 
 
 



 
 

Externa tävlingar 
• Julia Östensson, Nohmi Reimegård, Ida Zimmermann och 

Pian Sjöåker deltog i flick-SM i Helsingborg i januari. 
• Årets skollag-DM spelades den 24 april i nya fina lokaler på 

Arenahotellet och segrande lag i de olika klasserna blev: 
Lågstadiet: Järlåsa skola 
Mellanstadiet: Nannaskolan 
Högstadiet: Nannaskolan 
Gymnasiet: Katedralsskolan 

• Vi deltog med två lag i kadettallsvenskans kval i Stockholm 
den 4-5 maj, men inget av dem gick tyvärr vidare till finalen.  

• I SM i Eskilstuna i juli deltog 15 spelare från Uppsala SSS. 
Resultat värt att nämna är Jesper Jonsson som tog en fin 
andraplats i Schackfyranmästaren. 

• Tio av Uppsala SSS medlemmar deltog i skol-SM i Halmstad 
den 11-13 oktober. Vi åkte i en gemensam buss, tillsammans 
med Wasa SK. Under ledning av Viktor Carlfors och Albin 
Sandin hade vi både trevligt tillsammans och spelade bra 
schack.  

• I november spelades juniorallsvenskan i Göteborg och 
Uppsala SSS deltog med två lag. Förstalaget (Joakim, 
Emanuel, Akash och Alexander) åkte tyvärr ur division 1 trots 
bra spel, men andralaget (Warg, Emil, Julia och Albin) vann å 
andra sidan division 3 så nästa år har vi två lag i division 2. 
 

Träning och övriga arrangemang 
• På följande platser har vi haft regelbunden schackträning 

under 2019: Hågadalsskolan, Kontakten i Gottsunda C, 
Gränbybiblioteket, Almtunaskolan, Stavby skola och på 
Uppsala Schackcentrum.  

• Tränare/ledare under året har varit Bo Nyberg, Viktor 
Carlfors, Albin Sandin, Warg Skåhlberg Bjerknes-Lima de 
Faria, Emil Reimegård, Ylva Henningsson, Abdul Aldahir, 
Nohmi Reimegård, Felix Hasselblad, Edvin Morell och Carl 
Fredrik Johansson.  



• Åtta av våra unga ledare deltog i Sveriges Schackförbunds 
ledarutbildning steg 1 som hölls i Hallsberg.  

 
Våra steg 1-utbildade tränare Nohmi, Julia, Ylva, Kaberi, Emil, 
Warg, Albin och Felix. 

• Föreningen har under hösten och våren genomfört drygt 30 
klassbesök i fjärdeklasser runt omkring i Uppsala och även i 
flera andra kommuner i länet med information och träning 
inför Schackfyran. 

• Tack vare ett generöst och mycket uppskattat stöd från 
Gillbergska stiftelsen har vi haft verksamhet tillsammans med 
Kontakten i Gottsunda Centrum. Där har Viktor Carlfors haft 
schackverksamhet varje torsdag klockan 16-20 och vi 
ordnade också i januari den första upplagan av Gsunda Grand 
Prix. På sommarlovet hade vi också öppet och erbjöd schack 
till barnen i Gottsunda. 

• På sommar- och höstlovet genomfördes schackträning under 
några veckor för skollediga barn på Uppsala Schackcentrum 
under ledning av Viktor Carlfors och Albin Sandin. De hade 
också hjälp av två sommarjobbande barn som de arbetsledde. 

• 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 
2019 innebär det att vi är mentorer till de hela 30 
schackklubbar som finns på skolorna i Uppland! 



• I år deltog vi för första gången på Birdie – Uppsalas stora 
LAN som genomfördes i IFU Arena. Viktor Carlfors och Edvin 
Morell erbjöd alla som var där att spela liveschack, utmana en 
gammal schackdator, få sitt parti som GIF-bild – och mycket 
mer.  

 
 
 
 
 
 

Tack för ett mycket bra 2019! 
 

Styrelsen 
 

 


