Denna helg avgjordes skollags-SM i schack i Hägerstensåsens medborgarhus, Stockholm.

VSF hade även i år ett lag med i mellanstadieklassen. Detta genom klass 6C från
Bollebygdsskolan som var direktkvalificerad via en topp 8 placering i Yes2chess 5:an 2018.
Klassen har under det gångna året fortsatt med Yes2Chess i skolan där de tog sig till
kvartsfinal men tyvärr åkte ut där. Samma klass var även med i förra årets skollags-SM via
vinst i DM.
Den här gången bestod laget i SM av (Bakre raden, f.v.) León Karlsson, Elias Wennerlund,
(främre raden,f.v.) Emanuel Andreasson, Andreas Aichhorn, och Maja Hölsö.

Första dagen spelades 5 ronder och Bollebygdskolan låg då uppe på 6:e plats med 3
oavgjorda och två vinster.
På söndagen spelades tre ronder där de inledde med en förlust mot Flygelskolan från Lund.
Därefter följde de upp med en oavgjord match vilket gjorde att de inför sista ronden låg 8:a. I
sista ronden mötte de Kvarnbyskolan från Stockholm. Tyvärr förlorade de med 1-3. Detta
gjorde att de slutligen halkade ned till en 17:e plats med 8 matchpoäng (2 vinster/4
oavgjorda/2 förluster).

Stämningen har varit mycket god och mellan ronderna har det minsann också spelats
schack. De har peppat varandra och de mer erfarna spelarna har instruerat de mindre
erfarna. Just skollag-SM är ju framför allt en tävling med syfte att bredda sporten och fånga
intresset för schack hos elever på våra skolor. Jag som lagledare känner att detta mål
sannerligen har infriats med deltagarna i denna tävling. Jag vill särskilt rikta ett stort tack till
ungdomarnas fantastiska klasslärare Ulrika Magnusson (Bollebygdsskolan 6C) som
verkligen förstår vilken inverkan schack har på våra barns utveckling/lärande. Hon har med
stort engagemang gett barnen möjligheten att ta schacket in i skolans värld via deltagande i
Yes2chess.
Jag vill också tacka VSF för att varit med och sponsrat deltagandet i denna tävling.

Vid tangentbordet: Simon Håkansson, lagledare

