Verksamhetsberättelse för Uppsala Skolschacksällskap 20080101-1231
•

Föreningen Uppsala Skolschacksällskap bildades den 12 maj 2005 och har
under 2008 bedrivit sitt tredje fulla verksamhetsår.

•

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

•

Den 13 april 2008 genomfördes Schackfyran för tredje gången i Uppsala, med
230 barn som deltagare. Fyra Uppsalaklasser gick också vidare till
Schackfyrans riksfinal, som spelades i Globen i Stockholm. Stort tack till alla
frivilliga ledare som gjorde tävlingen möjlig.

•

Föreningen har under hösten och våren genomfört ungefär 50 klassbesök i
fjärdeklasser runt omkring i Uppsala med information och träning inför
Schackfyran.

•

Under våren och fram till och med oktober har vi haft Göte Nissinen anställd
som schacktränare på halvtid, med ekonomiskt bistånd från
Arbetsförmedlingen. Detta har varit mycket bra för verksamhetens utveckling,
men tyvärr flyttade Göte tillbaka till Kalmar i höstas och vi tackar Göte
mycket för hans bidrag till föreningen.

•

På följande platser har vi haft regelbunden schackträning under 2008:
Vaksalaskolan, Flogstaskolan, Disponentvillan, Källskolan, Stadsbiblioteket,
Kvarngärdesskolan, Liljeforsskolan, Stenhagensskolan
Dessutom har vi haft träning på Malmaskolan (i kombination med slöjd!).

•

Tränare under året har varit Göte Nissinen, Josef Styf, Alexander Jogren,
Alexis Andersson, Bo Nyberg, Maria Berg och Jochen Marhold.

•

Sex av Uppsala SSS medlemmar, André Oterhals, Kaberi Mitra, Martin
Lejonklou, Julian Smedh, Anton Marhold och Peter Antonic Svensson deltog i
skol-SM i Surahammar i september.

•

På sportlovet och höstlovet genomfördes schackträning varje dag för
skollediga barn i Vaksalaskolan under ledning av Göte Nissinen och Alexis
Andersson.

•

Den 8 november genomförde USSS den andra upplagan av Uppsala
Skolschackmästerskap i Vaksalaskolans matsal, med deltagare från flera
klubbar och skolor.

•

USSS deltog i år med ett lag i lagtävlingen Rockaden-junioren i Stockholm.

•

Bidrag för föreningens verksamhet har sökts från Uppsala kommun, vilket vi
också har fått och är mycket tacksamma över.

•

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

•

Styrelsen under verksamhetsåret har varit Carl Fredrik Johansson
(ordförande/kassör), Jan Smedh (ledamot), Alexis Andersson (ledamot),
Margareta Halin Lejonklou ((ledamot) och Helena Wallström (ledamot).
Vid årets slut hade föreningen 287 medlemmar, samtliga under 25 år.

•

