
Rapport schack 4:an 2011 
 
Årets upplaga av schack 4:an är den största vi ordnat i Halland. I höstas anmälde 113 
fjärdeklasser intresse av att delta. Det fanns i år 199 klasser, så knappt 60 % av alla fjärde 
klasser har fått schackspel och instruktioner. Alla klasser som har önskat har fått två besök ett 
på hösten och ett på våren. Sofie har gjort ca 50 klassbesök och Fredric har gjort drygt 160 
besök. 
 Intresserade klasser    

      

  06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

Falkenberg 13 17 13 16 22 

Varberg 21 18 20 22 25 

Halmstad 14 18 23 12 29 

Hylte 3 0 5 5 5 

Laholm 2 6 4 4 4 

Kungsbacka 26 21 21 21 28 

  79 80 86 80 113 

 
Nytt för i år var att vi i Halmstad och Ullared genomförd förkval eller om man så vill en 
träningstävling. I Halmstad i december kom bara fyra klasser varav tre var från 
skolschackklubbar. I Ullared var det en tävling enbart för skolschackklubbarna. Dessa 
tävlingar samt regionfinalen i Hylte spelades på vardagar. Ett resultat av detta är att i stort sett 
alla elever i klasserna ställer upp. Konceptet är intressant och bör utvecklas till nästa år. 
 
I alla regionfinaler har vi slått eller tangerat deltagarrekorden, med Halmstad som topp.  
 
 06/07 07/08 08/09 09/10   10/11   

         regionfinal tot starter  
unika 
deltag 

Falkenberg 90 99 60 79 101 205 175 

Varberg 153 184 167 150 179 179 179 

Halmstad 102 112 153 135 225 309 248 

Kungsbacka 144 145 160 187 186 186 186 

Hylte     33 32 79 79 79 

 489 540 573 583 770 958 867 

    
Länsfinalen i april blev en häftig upplevelse med 480 startande från 23 klasser. Arrangör 
mässigt fungerade det perfekt. Vi delade upp varje rond i två omgångar, vilket gjorde att 
hälften spelade samtidigt. Lokalen i Parken utnyttjades till max. Vi hyrde in ca 250 stolar och 
ca 35 bord extra för att kunna härbärgera alla. Från början hade vi nio platser till Globen, men 
resultatet blev så tätt att det endast skiljde två poäng mellan nionde lag och elfte lag. Därför 
fick vi dispens från SSF att skicka alla elva klasserna till Stockholm. 
 
Tio klasser från Halland deltog i Globen. I riksfinalen startade ca 2 500 elever från 115 
klasser. Främsta av de Halländska lagen blev Buaskolan (9) och Skällinge (15). 
   
 
 
 
 
 



Att fundera på inför nästa år 
 

1. För att kunna besöka så många klasser (uppemot 120) behöver vi förändra vårt 
arbetsätt. Tanken i år var att besöka varje klass två gånger en gång på hösten och en 
gång på våren. Det blir väldigt många klassbesök. Om vi istället besöker klasserna i en 
kommun och sedan i anslutning till detta spelar en tävling Det fungerar knappast att 
spela alla regionfinaler i mars.  

2. Hur stort vill vi att schack 4:an skall bli? 
3. Var spelar vi finalen? 
4. Ekonomi? 

 
Schack 4:an 2011 i siffror 

 
• 2 260 elever från 113 klasser har lärt sig att spela schack 

 
• Det har genomförts drygt 210 klassbesök  

 
• Ca 550 schackspel har delats ut i klasserna 

 
• 67 klasser har deltagit i schack 4:ans tävlingar 

 
• Totalt har det gjorts 1 438 starter i schack 4:an tävlingarna, av 971 unika elever. Förra 

året gjordes 882 starter av 636 unika deltagare. 
 

• Det har spelats 2 104 partier i schack 4:an 2011 
 

• Halland är tredje störst distrikt i schack 4:an i antalet starter och i antalet deltagande 
klasser. 

 
•  Det har skrivit en rad artiklar angående schack 4:an i lokaltidningarna; 

Hallandsposten 3 gånger, Hallands Nyheter 3 gånger och Göteborgsposten 1 gång 


