Verksamhetsberättelse för
Uppsala Skolschacksällskap 20100101-1231
• Föreningen Uppsala Skolschacksällskap bildades den 12 maj 2005 och har under
2010 bedrivit sitt femte fulla verksamhetsår.
• Uppsala Skolschacksällskap är medlem i Sveriges Schackförbund och i Upplands
Schackförbund.
• Lördagen den 20 mars 2010 genomfördes Schackfyran för femte gången i Fyrishov i
Uppsala, med 274 barn som deltagare. Fyra Uppsalaklasser gick också vidare till
Schackfyrans riksfinal, som spelades i Globen i Stockholm. De klasser som kvalificerade
sig för finalen bjöds in till en träningstävling den 22 maj i Vaksalaskolan. Stort tack till
alla frivilliga ledare som gjorde tävlingen möjlig.
• Föreningen har under hösten och våren genomfört ungefär 40 klassbesök i
fjärdeklasser runt omkring i Uppsala med information och träning inför Schackfyran.
• På följande platser har vi haft regelbunden öppen schackträning under 2010:
Vaksalaskolan, Eriksbergsskolan, Gränbybiblioteket, Kvarngärdesskolan,
Liljeforsskolan, Stenhagensskolan. Vi har också startat en avancerad träningsgrupp på
Fyrisskolan på fredagar och dessutom en särskild nybörjarträningsgrupp för de mest
intresserade av alla de som deltog i Schackfyran.
• Ledare under året har varit Josef Styf, Bo Nyberg, Jochen Marhold, Carl Fredrik
Johansson och Alexis Andersson.
• Sex av Uppsala SSS medlemmar, Peter Antonic Svensson, Daniel Roos, Anton Marhold,
Edvin Bannout, Lucas Eriksson och Martin Lejonklou deltog i skol-SM i Svedala den 1517 oktober. Vi åkte i år med en egen buss som dessutom spelare från Gambit,
Norrtälje och SK33 i Örsundsbro följde med på. Alexis Andersson var med som ledare
tillsammans med Jochen Marhold.
• Andra externa tävlingar med deltagande från Uppsala SSS var Novemberslaget och
Talangjakten där flera av våra medlemmar var med och Korpen där vi för deltog med
ett juniorlag. Vi hade också ett lag med i lagtävlingen Rockade-Junioren.
• På sportlovet och höstlovet genomfördes schackträning varje dag för skollediga barn i

Vaksalaskolan under ledning av Josef Styf med flera.
• Den 10-11 september genomförde USSS tillsammans med Upplands SF ett läger på
Alnäs som var mycket uppskattat.
• Den 2 oktober spelades den fjärde upplagan av USSS GP-tävling som i år döpts om till
US Open. Tävlingen spelades i Vaksalaskolans matsal, med deltagare från flera
klubbar.
• Under hösten bidrog USSS till att starta två nya schackklubbar – Ekuddens SK och
Västra Stenhagenskolans SK – som föreningen fungerar som fadder för.
• Föreningens hemsida – www.usss.se – uppdateras regelbundet och innehåller aktuell
information om föreningens verksamhet.
• Styrelsen under verksamhetsåret har varit Carl Fredrik Johansson (ordförande/kassör),
Alexis Andersson (ledamot), Margareta Halin Lejonklou (ledamot), Tove Landström
(ledamot), Thomas Jonsson (ledamot), Jochen Marhold (ledamot) och Pärnilla
Svensson (ledamot). Revisor har Per Hultin varit.
• Vid årets slut hade föreningen 270 medlemmar, samtliga under 25 år.

