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Wasa SK – kort
bakgrund och historik
Välkommen till Wasa SK!
• Wasa Schackklubb är en av landets mest välkända och
väletablerade schackklubbar.
• Klubben bildades 1917 och har bl.a. vunnit allsvensk guld totalt elva
gånger.
• Wasa SK består idag både av en senior- och en juniorsektion. Klubben
håller till i Vasastan och juniorerna bedriver sin träning på Norra Reals
gymnasium
• Wasa SK är en inkluderande och öppen klubb för alla som gillar schack
och som vill träffa nya schackvänner. Schack är ett förnämligt redskap
att bygga broar och skapa vänskap och inte minst är det kul!
• Klubbens hemsida är www.wasask.se. Juniorerna har även en FB-sida
(sluten grupp) på adressen: https://www.facebook.com/groups/
903683523335377
• Klubbens (och Svenska Schackförbundets) eminenta fotograf, Lars OA
Hedlund lägger även kontinuerligt upp bilder från tidigare tävlingar och
event på Bildbanken (schack.se).

Wasas juniorer – allmänt om träningen
•

Vår ambition i Wasa är barnen alltid skall ha roligt när de kommer till klubben för att
spela schack! Vår satsning baseras samtidigt på att barnen skall få möjlighet att så
småningom kunna utvecklas till riktigt starka schackspelare.

•

Alla barn som kommer till oss i Wasa, får automatiskt erbjudande om att bli med i en
träningsgrupp. Gruppernas sammansättning är en blandning av befintligt nivå,
erfarenhet och ålder och delas in av ansvariga ledare.

•

Grupperna är:
Nybörjare, grundnivå – ett bra alternativ för nybörjaren och våra yngsta
medlemmar
Mellangrupp – när man kan grunderna och är redo för nästa steg
Satsningsgrupp – för våra mest ambitiösa juniorer som tävlar regelbundet

•

Träningarna varvas med spel, uppgiftslösning och inlärning av nya teman.

•

Träningstid: tisdagar och torsdagar 17.00-18.50 (mellanmål serveras). Vår
huvudträning är på torsdagar då ovannämnda gruppindelning finns.

•

Plats: Norra Reals gymnasium, Roslagsgatan 1.

Wasas juniorer – allmänt om träningen (forts.)
• OBS! På tisdagar gäller följande:
i.

”Öppen grupp” - Här är alla välkomna. Här spelar man tillsammans i olika
åldrar och får även ta del av enkla genomgångar.

ii.

”Tema-grupp” för medlemmar av satsningsgrupp.

• I samband med träningarna serveras även mellanmål (smörgåsar, frukt, dricka) som
klubben står för. Ledarna ser om möjligt det gärna att föräldrarna kan vara behjälpliga
med detta i samband med träningen (inköp och uppdukning). Historiskt har detta
delats upp mellan några föräldrar.
• Träningsavgiften ligger för närvarande på 1.200 kr/termin och gäller för ett
träningstillfälle per vecka. Vill man spela två dagar i veckan kostar det 2.400 kr/
termin. Som del av träningsavgiften ingår medlemskap i Wasa SK. Syskon får 20%
rabatt på hela terminskostnaden (960 kr - 1 gång/vecka resp. 1.920 kr - 2 ggr/vecka).
Fakturering görs halvårsvis.
• För att bli medlem i Wasa SK (vilket bl.a. är ett krav för att kunna deltaga i
turneringar) krävs undertecknande av separat blankett som ledarna
tillhandahåller. Det går även att gå in på denna länk: https://wasask.se/
Ansokan_wasa_juniorer_blankett_2022.pdf
• Alla nya spelare får provträna två gånger innan man gör valet att gå med i Wasa.

Wasas juniorer – inriktning på träningen
• Information kring träningen och upplägg (för torsdagsträningarna)
framgår på Wasas hemsida. http://wasask.se/
wasajun_frames_HT2022.html

Wasas juniorer– allmänt om tävlingar

Allmänt om tävlingar

Ett naturligt steg i utvecklingen för de barn som tränar med Wasa och som lärt sig de mest grundläggande principer,
är att de deltar i tävlingar. Vi rekommenderar alla som vill att spela tävlingar. Det finns normalt ett stort utbud med
olika nivåer (både lokal och nationellt - individuellt och i lag) som passar de flesta spelare. Inför aktuella tävlingar
går ledare ut med information och tar därvid gärna en diskussion med spelare och förälder om ev. deltagande.

Några av de tävlingar som återkommer varje år:
Junior GP
Junior-GP serien är en serie tävlingar för juniorer i olika åldersklasser där man dels tävlar om
resultat i respektive deltävling och dels samlar poäng över hela GP-säsongen för att spela JGPfinaler under vintern samma säsong. Arrangeras av Stockholms Schackförbund tillsammans med
stockholmsklubbarna. Wasa har normalt sin egen turnering – Wasa JGP – som brukar arrangeras på
våren och är del av Junior GP.
Skol-SM
Årets kanske roligaste tävling med chansen att möte spelare från hela Sverige. De sista åren har vi
abonnerat en gemensam buss, bor på samma hotell och försöker alltid hitta på något trevligt
tillsammans under helgen.
Lag-DM
Trevliga lagtävlingar i Stockholm där vi tillsammans spelar för Wasa

För att få en överblick av aktuella tävlingar – gå in på hemsidan (www.wasask.se) och titta under ”inbjudningar”. Info kommer även på Facebook och genom
SvenskaLag (se mer info nedan). För yngre/nya spelare kommer klubbens ledare kunna hjälpa till så att anmälan till tävling sker. Hör gärna av er till ledare vid
ev. frågor.

Wasas juniorer– ansvariga ledare

Satsningsgruppen: GM Tom Wedberg 070-797 24 13 sparbax@hotmail.com
Nybörjargruppen: Simon Marder 073-972 61 98 simonmarder@hotmail.com
Mellangruppen:

David Douhan 072-362 70 50 douhan.music@gmail.com - tränings och tävlingsansvarig.

Övrig kontaktperson: ordf. juniorkommitté Charlotte Kämpe 070-627 29 64

Wasas juniorer – info om SvenskaLag

Allmänt om tävlingar

• Som en del i att förenkla medlemshanteringen, och framförallt kallelser till träning, matcher och
turneringar, har juniorkommittén i Wasa SK beslutat att använda sig av Svenskalag.se.
• Wasa SK kommer i allt högre utsträckning koncentrera sin kommunikation via SvenskaLag så det
är viktigt att föräldrar är bekanta med systemet.
• Läs gärna mer på hemsidan https://www.svenskalag.se/wasask-juniorer och bekanta er med
miljön.
• Se även till att ladda ner appen via android eller iPhone (sök på förening: Wasa SK och välj
sedan Wasa SK - juniorer).
• Wasas ledare lägger upp er i systemet och ni får ett välkomst-mejl till angiven mejladress.
• Inloggning i app är samma som till hemsidan.
• När ni loggat in på sidan - gå igenom samtliga uppgifter om er själva och ert barn så att de är
korrekta. I fall vi inte har något födelsedatum har vi tills vidare angivit 0101. Ni behöver inte fylla
i er mejladress under ert barns profil (men gärna barnets, om det finns) då detta skall fyllas i
under er profil som målsman – annars får ni dubbletter varje gång det görs ett utskick.
• Om era namn och personnummer är ofullständiga eller felaktiga, vänligen fyll i/korrigera
detta. Komplettera gärna med telefonnummer om detta inte är ifyllt. Önskar ni lägga till
ytterligare målsman, vänligen skicka namn och mejladress till douhan.music@gmail.com så
ordnar vi det.
• Se även support på https://www.svenskalag.se/fragor-och-svar

