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•

Föreningen Uppsala Skolschacksällskap bildades den 12 maj 2005 och har
under 2007 bedrivit sitt andra fulla verksamhetsår.

•

Uppsala Skolschacksällskap är medlem i Sveriges Schackförbund och i
Upplands Schackförbund och har under året haft ett mycket bra samarbete
med Sveriges Schackförbunds skolkommitté och med det ”nyuppväckta”
Upplands Schackförbund.

•

Den 10 mars 2007 genomfördes Schackfyran för andra gången i Uppsala, med
nästan 300 barn som deltagare, vilket var ungefär dubbelt så mycket som förra
året. Elva Uppsalaklasser gick också vidare till Schackfyrans riksfinal, som
spelades i Västerås den 6 maj.

•

Föreningen har under hösten och våren genomfört ungefär 100 klassbesök
med information och träning inför Schackfyran.

•

Under hösten 2007 fick vi möjlighet att anställa Göte Nissinen som
schacktränare på halvtid, med ekonomiskt bistånd från Arbetsförmedlingen.
Detta har gjort att vi kunnat utöka verksamheten rejält.

•

På följande platser har vi haft regelbunden schackträning under hösten 2007:
• Vaksalaskolan (två grupper)
• Disponentvillan
• Källskolan
• Vattholmaskolan
Dessutom har vi haft träning på Malmaskolan (i kombination med slöjd!) och
Sunnerstaskolan.

•

Ledare under året har varit Göte Nissinen, Alexander Jogren, Lasse Linusson
och Alexis Andersson.

•

Två av Uppsala SSS medlemmar, Peter Antonic Svensson och Julian Smedh,
deltog i skol-SM i Linköping i september.

•

På höstlovet genomfördes schackträning varje dag för skollediga barn, i
Vaksalaskolan under ledning av Göte Nissinen.

•

Den 1 december genomförde USSS den första upplagan av Uppsala
Skolschackmästerskap i Vaksalaskolans matsal, med deltagare från flera
klubbar och skolor.

•

Uppsala kommun beslutade att ge Uppsala SSS ett stipendium ur "Stiftelsen

Näringslivets och Uppsala kommuns Jubileumsfond Uppsala 700", med
motiveringen: "Uppsala Skolschacksällskap har sedan 2005 arbetat med att
lära fjärdeklassare schackets regler för att inspirera klasserna till ökad
samhörighet och klasskänsla. Tävlingen Schackfyran, som föreningen startat,
har som mål att få många deltagare från varje klass att delta och spela
tillsammans.". Den 8 september fick vi hämta priset i samband med att
Uppsalas nya konserthus invigdes.
•

Bidrag för genomförande av Schackfyran och för föreningens verksamhet har
sökts från Uppsala kommun, vilket vi också har fått. Bidrag har också fåtts
från Schackakademin och Sveriges Schackförbunds utvecklingskommitté.

•

Föreningens hemsida – www.usss.se – uppdateras regelbundet och innehåller
aktuell information om föreningens verksamhet.

•

Styrelsen under verksamhetsåret har varit Carl Fredrik Johansson
(ordförande), Alexander Jogren (kassör) och Lasse Linusson (ledamot)

•

Vid årets slut hade föreningen 322 medlemmar, varav 320 under 25 år.

