Sveriges Schackförbund
Seniorer/Veteraner
Sammanträde i Hersonissos, Kreta 2017-04-30
Sammankallande Sven-Olof Andersson

MINNESANTECKNINGAR
Möte med de svenska deltagarna i Lag-VM för seniorer (veteraner)
Datum
Tid
Plats

Söndagen den 30 april 2017
Kl. 10:00-11:30
Hotel Hersonissos Palace, Kreta

Närvarande Summa 26 av totalt 29 spelare; 3 hade förhinder
Grupp 65+ (21 st)
Lag 1: Nils-Gustaf Renman, Dan Uddenfeldt, Nils Åke Malmdin, Gunnar Hedin, Bengt Hammar
Lag 2: Felix Nordström, Ingvar Carlsson, Helge Wademark, Sören Svensson
Lag 3: Olle Ålgars, Robert Danielsson, Christer Nilsson, Per-Olof Gromark
Lag 4: Peter Carlsten, Ulf Lundgren, Johan Sterner, Sven-Olof Andersson,
Lag 5: Jörgen Alfvén, Bo Nyberg, Lennart Forslund, Peter Dalling
Grupp 50+ (5 st)
Lag 1: Rolf Bergström, Krister Lagerborg, Christer Mäki, Lars F. Olsson
Lag 2: Lars Grahn, Torgny Olsson, Bengt Kvisth, Erik Andersson
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Inledning, bakgrund, kärnfrågor för mötet

Sven-Olof återkopplar till tidigare års traditionella möten i samband med mästerskapstävlingar då vi dryftat senior/veteranschacket i allmänhet nationellt och internationellt. I år kommer det här mötet till stånd främst mot bakgrund av
den dialog som förekommit rörande veteranschacket i Sverige och som föranletts främst av den
organisationsförändring som skett och därefter vilandeförklarande av veterangruppen (dittills Håkan Åkvist, Kaj
Andersson och undertecknad samt på sluttampen Kurt Ekelund som adjungerad). Vidare har en kärnfråga varit den
knappa budgettilldelningen, ca 13-16 tkr de senaste åren, vilken även satts i relation till vad veteranerna (50+) själva
genererar i medlemsintäkter för SSF, ca 500 tkr, även om detta i och för sig ska täcka administrativa kostnader m.m.
I anslutning till SM i Uppsala hölls ett möte med SSF-företrädarna Carl-Fredrik Johansson och Cajsa Lindberg samt
från veteransidan Sven-Olof Andersson, Kurt Ekelund, Sören Svensson, Nils Åke Malmdin och per telefon Bengt
Hammar. Därefter hölls ett kortare möte den 3 februari 2017 mellan de båda SSF-företrädarna samt Sven-Olof
Andersson och Kurt Ekelund. Då överenskoms att SSF genom KSK (Cajsa) skulle ta fram ett underlag för tillfälle till
diskussion vid nu pågående Lag-VM på Kreta. Detta underlag – se Bilaga – har redan på hemmaplan delgetts samtliga
deltagare plus ytterligare ett par dokument. Från SSF:s sida framfördes även idén att ett av planerade seminarier i
samband med SM kunde gälla veteranschacket.
Inför detta möte rekommenderade undertecknad att man skulle resonera grupp-/lagvis om frågeställningarna och annat
som man ville framföra. Vid mötet skulle sedan rapportering ske lagvis genom lagledaren eller annan.
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Avrapporteringar

65+ Lag 1 – Bengt/Nils-Gustaf
- Egen styrande grupp/kommitté – SENIOR-kommitté!
- Ledamot i SSF-styrelsen
- Elitsatsning – avsevärt stärkt ekonomi ett krav
65+ Lag 2 – Sören
- Bra med återbördande av förbundskaptenen (FK) till EK, där även övriga FK är adjungerade
- Ekonomi – SSF-styrelsen bör direkt fördela en budget – till en SENIOR-kommitté
- Elitlag – en satsning värd att eftersträva; GM-satsning – 100 % eller enbart bidrag?
- Veteranschack i övrigt – Göteborg har regelbundet varje vecka sammankomst på dagtid
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65+ Lag 3 – Robert
- Nu är tiden inne att få en ny syn på schack för äldre – jfr ökningen av andelen veteraner!
- Schackets betydelse ur folkhälsosynpunkt och sociala aspekter (jfr även skolschacket)
- De äldre är kulturbärare även inom schacket.
- Stor anledning att se veteranschack på nytt sätt – i tiden att stimulera breddschack.
- Relationen bredd/elit – gör satsning på förstalag (gärna 65+ i focus).
- Skrota begreppet veteran och inför SENIOR – och SENIOR-kommitté!
- Vad vill SSF – vilka värdegrunder för schack för äldre? Programförklaring efterlyses!
65+ Lag 4 – Sven-Olof
- Samla i en SENIOR-kommitté – innebär samtidigt internationell anpassning.
- Rimlig budget – jfr genererade medlemsavgifter, som till ringa del går tillbaka för egna prioriteringar.
- Stärka förstalagen samt ge möjlighet för kvalificerad representation i individuella mästerskap.
- Klubbschacket? Lokala anpassningar efter behov – central angelägenhet att marknadsföra
samverkan/marknadsföring hos pensionärsorganisationer?
- SM i snabbschack – viktigt att den tävlingen fortsätter som fristående; vad händer med 2017 års tävling?
65+ Lag 5 – Bo
- Åberopar och ansluter i allt väsentligt till vad som redan anförts.
- SM i snabbschack – viktigt att behålla senare års tradition på utformningen, även 2017!
- SENIOR-kommitté!
- Begreppet SENIOR bör kunna införas redan nu – inte nödvändigtvis kongressfråga.
- Finansiering av förstärkta förstalag m.m. – alternativa möjlihgeter?
50+ Lag 1 – Rolf
- Egen kommitté yrkas.
- Egen budget yrkas.
- Begreppet SENIOR införs!
50+ Lag 2 – Torgny
- Begreppet SENIOR införs!
- Marknadsföring av lagmästerskapen – bättre synlighet SSF /TfS
- Webbsidan och direkt rubriken SENIOR på ingångssidan för lättare åtkomst för målgruppen äldre spelare.
4

Sammanfattning av avrapporteringar

Organisation m.m. (jfr bilagd SSF-skrivelse 2017-02-14)
- Krav på ”programförklaring” av SSF – målsättning med schacket för äldre, bredd/elit.
- OK att återbörda FK till EK, där övriga FK finns; jfr dock nedan om nyinrättad Seniorkommitté.
- Begreppet Veteran ska utmönstras till förmån för SENIOR; även internationell anpassning; enhällig åsikt med
något undantag; jfr även pensionärsorganisations namnändring av sin tidning från Veteranen till Senioren!
- Inrättande av Seniorkommitté i stället för återupplivande av Veterangruppen; total enighet!
- SENIOR-kommitté, jämbördig med övriga SSF-kommittéer och egen budget.
- Budget med rimlig proportion till genererade medel och möjlighet till ”elit”-satsningar vid
mästerskapstävlingar.
- Sponsoraktiviteter – särskild kompetens hos Informationskommittén och samverkan?
- Webbsidan – synliggör redan på ingångssidan särskild rubrik för SENIOR-schack!
- Webbsidan – dålig bevakning av exempelvis pågående Lag-VM – varför inte göra en ingång med länk till
Lars Grahns blogg, det är OK för honom – och gratis!
- Klubbschackfrågor – inte så mycket att tillföra. På några större orter förekommer regelbunden aktivitet på
dagtid, i vissa fall även utbyte med andra. Marknadsföring hos pensionärsorganisationer, studiecirklar etc.?
- SM i snabbschack – krav på bibehållen separat tävling och arrangörsort efter intresseanmälningsförfarande.
- Seminarium i anslutning till kongressen/SM om Senior-/vetreanfrågor en god idé – bredare målgrupp kan nås.
- Ledamöter till Seniorkommitté (motsvarande) – ingen stor konkurrens! Ett par-tre namn noteras.
Vid pennan
/Sven-Olof Andersson
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Cajsa Lindberg , klubbschackskommittén 2017-02-14
Förslag

Veteranschackets organisation inom Sveriges schackförbund
Detta är ett förslag på organisation av veteranschacket inom Sveriges schackförbund. Syftet med
organisationen är att kunna främja olika delar av veteranschacket samtidigt som en tydlighet erhålls i
förhållande till andra delar av schacket.

Förbundskapten för veteranerna
Förbundskaptenen för veteranerna tillhör samma kommitté som övriga förbundskaptener. I nuläget
elitkommittén. Förbundskaptenen har ansvar för förstalaget/-lagen i de klasser som förekommer i
mästerskapen. Förbundskaptenen är även ansvarig för, i förekommande fall, elitspelares (stormästares)
deltagande i individuella internationella mästerskap.
Det är vanligt att Sverige deltar med flera lag i veteranmästerskapen. För att få en praktisk hantering är det
i normalfallet lämpligt att anmälningar, researrangemang mm samordnas för samtliga lag. Ansvarig för
denna hantering kan vara förbundskaptenen eller annan särskilt utsedd person.
Förbundskaptenen är adjungerad till elitkommittén.

Övrigt veteranschack
Veterangruppen är för närvarande vilande. Den är liksom damgruppen en fristående grupp som är kopplad
till klubbschackskommittén. Det är angeläget att veterangruppen snarast kan få nya medlemmar.
Gruppens syfte är att främja alla former av schack bland veteraner. Ett särskilt fokus bör läggas på spelare
äldre än 65 år. Gruppen är remissinstans i veterantävlingsfrågor. Veterantävlingar hanteras liksom övriga
tävlingsfrågor av tävlings- och regelkommittén.
Ordförande i veterangruppen bör ingå som ordinarie ledamot i klubbschackskommittén och därmed
arbeta bredare med klubbschacksfrågor än enbart veteranfrågor.
Veteranerna bör själva föreslå ledamöter till veterangruppen. CS beslutar om gruppens sammansättning.
Notera att informationskommittén ansvarar för sponsorsfrågor. Ett samarbete mellan
förbundskaptenen, veterangruppen och informationskommittén är lämpligt.
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