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Pressmeddelande

Världsmästartränare till Uppsala SSS
Uppsala SSS har anställt Jesper Bergmark Hall som chefstränare med ansvar för både träning av
klubbens elitjuniorer och för att utveckla arbetet med schack i skolan.
Jesper Bergmark Hall är utan konkurrens Sveriges mest meriterade schacktränare. Han innehar
den högsta officiella tränartiteln ”FIDE Senior Trainer” och har tränat elitjuniorer i många olika
länder. Just nu är han till exempel ansvarig för träningen av den norska talanggruppen ”Flere
mot sjakktoppen” och tidigare har han till och med varit tränare åt nuvarande världsmästaren
Magnus Carlsen.
Jesper har också skrivit mer än tio läroböcker i schack, som översatts till flera språk. Han har
även startat och utvecklat schack i skolan på Sveriges Schackförbund under tio år och sedan
2014 har han varit ansvarig för schack i skolan i hela Europa.
-

Det här är en drömvärvning, säger Carl Fredrik Johansson, ordförande i Uppsala SSS.
Med Jesper Bergmark Hall som chefstränare kommer vi att höja kvaliteten på alla
områden inom vår träning. Vi kommer att bli en mer attraktiv klubb för ungdomseliten
och vi kommer också att kunna höja nivån på vårt arbete med schack i skolorna.

-

Uppsala SSS är Sveriges bästa klubb när det gäller ungdomsträning och schack i skolan.
Det är både en ära och en utmaning för mig att få möjligheten att arbeta tillsammans
med dem för att göra klubben ännu bättre, säger Jesper Bergmark Hall.

Under hösten hoppas Uppsala SSS att coronaläget tillåter att man återgår till mer normal
verksamhet. Och förutom träningsgrupper runt omkring i Uppsala är det mycket som finns på
programmet, bland annat detta:
•
•
•
•
•

Uppsala Schackfestival i augusti
Internationella juniorturneringen Uppsala Young Champions på höstlovet
Erasmus+ projektet ”Chess – a game to be spread in schools” tillsammans med klubbar i
Italien och Spanien.
Schackkvällar varje vecka i Gottsunda Centrum.
Schackfritids tillsammans med flera av kommunens fritidsklubbar.

Jesper Bergmark Hall innehar titeln internationell mästare (IM) och är en av Sveriges tio högst
rankade spelare. Han kommer att börja sitt arbete för Uppsala SSS i augusti.
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