Sammanfattning av enkät 2016
Hässelby Schackklubb

Sammanfattning
Detta dokument sammanfattar resultaten från enkäten för Hässelby Schackklubb 2016. Enkäten gav
20 svar. Kapitelindelningen är densamma som i frågeformuläret. Alla namn är bortplockade i detta
dokument. Kortfattat så kan man säga att intresset för att delta på klubbkvällarna är i positiv riktning
och det är framförallt blixt, snabbschack och föredrag som efterfrågas.

Medlemskap och arbete
Här undersökte vi hur många som ville vara medlemmar kommande säsong och vilka eventuella
arbetsuppgifter som lockade.

Medlemskap
Av 20 svar avsåg 19 att fortsätta vara medlemmar och en tar en paus tills vidare.

Arbete
Intresset för att arbeta i klubben utföll enligt nedan. Observera att en person kan vara intresserad av
flera uppgifter.

Klubbkvällar
I detta avsnitt undersöktes i vilken utsträckning man avsåg att besöka klubbkvällarna och vad man
önskade av dessa, samt om man ville spela en Elo-turnering eller inte.

Deltagande på klubbkvällar.
Svaren fördelades enligt nedan.

Aktiviteter på klubbkvällar
Följande aktiviteter önskades på klubbkvällarna. Notera att en person kan ha önskat flera av
aktiviteterna:

På frågan om man föredrog att spela med eller utan tidshandikapp i blixt och snabbschacktävlingar så
var 3 personer för tidshandikapp, 2 emot och övriga svarade inte.
Om man viktar värdena ovan så att man tar mer hänsyn till om en person avser att vara med ofta
eller mer sällan på klubbkvällarna så ger det ett snarlikt utslag.

Elo-turnering
Ämnet avsåg om man ville spela en Elo-rankad turnering i långparti på klubbkvällarna och om ja, ifall
man föredrog en Berger-grupp eller en Schweizer-turnering.
19 svar inkom. 6 ville spela Elo-turnering och 13 ville inte spela. Av de 6 som ville spela var det 3 som
föredrog en Berger-grupp och lika många en Schweizer-turnering. Värt att notera är av att de 6 som
vill spela en Elo-turnering så har 2 svarat att de endast kommer på Luciablixt och liknande, 2 att de
närvarar 20%-50%, en 50%-80% och en 100%.

Föredrag
Frågeområdet rörde antal föredrag per termin, innehåll, samt vem som skall hålla i föredragen.

Antal föredrag per termin
Svaren på hur många som önskades per termin syns i grafen nedan. Om man räknar 1-2 som 1½, 3-4
som 3½ och fler än 4 som 5 så får man ett snitt på 2,3.

Vilken typ av föredrag önskas?
Här är en sammanfattning av svar. Några alternativ som inte är med är av typen ”Det spelar mindre
roll vad det är”

Vem bör hålla föredragen?
Här kan man notera att många anser att vem som helst faktiskt kan hålla ett föredrag, men ingen vill
hålla ett själv. 

Lagmatcher
I detta avsnitt avhandlades antal lag i allsvenskan, hur många matcher man vill spela i allsvenskan,
om vi skulle ha med ett lag i lag-DM eller inte och hur många som var intresserade av att spela, samt
om vi skulle vara med i Svenska Cupen

Allsvenskan
Antal lag svarade samtliga 1 på, utom en som önskade 2. Jämför vi med hur många matcher man vill
delta så ser vi att 1 lag är lämpligt, med reservation att några som vill spela mycket inte besvarat
enkäten. Om man räknar 1-2 som 1½, 3-4 som 3½ och 5-6 som 5½ så snittar vi på 9,2 spelare per
match, vilket låter bra med 8-mannalag.

Lag-DM
Lag-DM spelas 5 ronder och frågan var hur många ronder man ville spela. I division 4 spelar man med
6-mannalag, så om folk står fast vid sina uppgifter och vi får med någon till som vill spela så kanske vi
kan vara med nästa år.

Svenska Cupen
Som synes i diagrammet nedan så var det 4 spelare som ville spela redan i år, men tyvärr var vi lite
sent ute med enkäten. Det ser dock lovande ut inför nästa år med 10 potentiella spelare till ett 4mannalag. Kanske kan vi få med två lag till och med?

Internet
SchackOnline
Vi undersökte intresset bland klubbens medlemmar att spela på schackonline.com. Några är redan
med, några kan tänka sig att prova, några spelar på annat håll och några är inte intresserade.

Bokat.se
Frågan var hur bokat.se fungerar och svaret är tydligt att bokat.se fungerar väl för de flesta.

Hemsidan
Frågan var hur hemsidan fungerade och svaren kan sägas dela in de svarande i två läger där hälften
var nöjda och hälften ville ha någon form av förändring.

Facebook
Det absolut stora flertalet ansåg inte av vi behövde Facebook.

Midsommar
Kort sammanfattat:
8 personer ansåg att vi ska fortsätta som nu
5 personer ansåg att vi bör fortsätta med en ny till samarbetspartner
2 personer ansåg att vi bör lägga ner evenemanget

