Protokoll – Möte Elitkommittén
Skypemöte måndag 15 oktober 19:30-21:30
Närvarande: Erik Malmstig (ordförande), Pontus Sjödahl, Susanna Berg, Anders Wengholm
(adjungerad förbundskapten herrar och damer), Håkan Winfridsson (adjungerad förbundskapten juniorer), Jesper Hall (inbjuden för att berätta om Team Sweden - fram till punkt 4)
§1
Mötets öppnande
Erik öppnade mötet. Erik utsågs till protokollförare
§2
Rapport från OS
Anders Wengholm rapporterade:
Om resultatet
- Fantastiskt resultat för det öppna laget, ett av de främsta resultaten genom tiderna. Damlaget levererade ungefär enligt det som var förväntat trots att laget hade problem med
sjukdomar både inför tävlingarna och under OS.
Om träningsläger på plats
- Genom att ha träningsläger på plats blev själva vistelsen lång, vilket möjligen kan påverkat
några spelares uthållighet. På andra sätt var det kostnadseffektivt och smidigt att kunna
komma på plats tidigare till Batumi. Sedan fanns det en del praktiska problem med spel,
pjäser och bra lokaler för träning.
- Värdet av träningsläger behöver utvärderas.
Om Agrest som coach
- Evgenij Agrest gjorde ett kanonjobb som coach, han var outtröttlig och kom med synpunkter och råd till spelarna i det öppna laget. Han har en stor kunskap om många spelare
vilket blev värdefullt.
Om landslagskläder
- Den uppfattning jag fick är att de kommer att skärpa reglerna kring landslagskläder. Rekommendationen till kommande år att satsa på kavaj för både damer och herrar.
Jesper Hall:
- Värt att fundera på om inte modellen med sekundant på hemmaplan kan ge mer effektivt
stöd vad gäller öppningsförberedelser till spelare.
Erik Malmstig:
- Jag har inlett processen med att samla in synpunkter från spelarna i OS-laget och hunnit
prata med hälften av spelarna hittills.

Anders Wengholm meddelar att han inte står till förfogande för omval och tackas för sina insatser. Anders Wengholm kommer att återkomma till EK med en mer samlad sammanställning av erfarenheter under tiden som Förbundskapten, så att vi kan dra nytta av det framöver.
§3

Förslag till ny struktur för Elitschacket

Jesper Hall redogör för sitt förslag till ny struktur för elitschacket:
Jesper redogör för sin tidigare erfarenhet som Juniorlandslagets tränare under åren från
2000-2006. En modell som då fungerade utmärkt med internetträning en gång i veckan, läger tre gånger per år och en gemensamt turnering med spelarna (ofta i Tjeckien). Då ekonomin blev sämre lades satsningen ned 2006.
Förslaget bygger på ett upplägg med uppdelning i öppna landslaget, damlandslaget, ett utvecklingslandslag (åldrar 16-23 år), Team Sweden, Team Sweden Challenge och en elittränarutbildning för att stötta distriktens kapacitet att träna satsande ungdomar.
- Idén är att vi med parallella läger mellan utvecklingslandslag och öppna/damlandslag samt
ibland även Team Sweden/Challenge kan vi få till en effektiv resursanvändning. Team Sweden skall rymma de barn/ungdomar som vill göra en riktig elitsatsning och Challenge är en
öppning för de som inte riktigt nått samma nivå men ändå vill satsa lika mycket. Erfarenheterna från Team Sweden är att spelarna verkligen vill ha läger, och att värdet av internetträning inte längre är lika stort som det var i början på 2000-talet. Nyttan av gemensamma läger är även att vi kan skapa naturligt mentorskap och även synliggöra vad som
krävs för att lyckas etc.
- Med den satsning som görs med Team Sweden så ökar även behovet av att tydliggöra förväntningar på de som deltar, här är det värt att överväga om spelare/föräldrar skall skriva
under ett kontrakt där vad som förväntas listas, berättar Jesper.
- Så som är fördelningen nu är det rimliga att distrikten och klubbarna tar ett ansvar för spelare som är under 12 år. Det här behöver stöttas därför föreslår jag en elittränarutbildning.
Här är självklart förutsättningarna väldigt olika i större och mindre distrikt.
Pontus Sjödahl:
- Viktigt är att satsningar som görs är långsiktigt hållbara. Parallella läger låter som ett bra
sätt att med en mindre insats få ut mycket mer.
Erik Malmstig:
- Det är värt och viktigt att ta upp frågan om hur platserna till Team Sweden och Team Sweden Challenge skall fördelas. Är utgångspunkten att de 8 eller 10 platserna i Team Sweden
är uppdelade på 4-5 platser för killar och 4-5 platser för tjejer? Men om det till exempel
inte finns tillräckligt med killar som uppfyller kriterierna så får övriga platser fyllas på med
tjejer som uppfyller kriterierna.
Susanna Berg:
- Jag tycker det låter som en bra sak att platserna från början är uppdelade, men att det
självklart skall finnas en rankinggräns för att komma i fråga.

Längre diskussion om för- och nackdelar med att utgå från att platser i Team Sweden/Challenge är vigda åt tjejer och killar. Framfördes att det är viktigt att skillnaden i gruppen inte
blir för stor, en annan fråga var om det skall byggas underifrån först innan en sådan uppdelning görs.
Beslut om vi kommer att verka för den här nya strukturen, vilket självklart i stor utsträckning
blir en budgetfråga, samt eventuellt nya kriterier för Team Sweden hänfördes till nästa EKmöte.
§4
Landskamp mot Island
Jesper Hall redogjorde för de diskussioner som förts med Isländska schackförbundet om att
ha en ungdomslandskap mot Island. Erik Malmstig tar hand om frågan för vidare dialog med
Isländska förbundet.
§5
Information om ungdomstävlingar mm
Håkan Winfridsson rapporterade:
Ett stort antal spelare är nu på väg till Ungdoms-VM imorgon. Stellan Brynell är ledare. Junior-VM har spelats där Anna Cramling gjorde en bra prestation.
§6
Förslag till uppdaterad process för laguttagning till seniorlandslag
Erik Malmstig redogjorde för ett utkast till ny process/kriterier för uttagning:
- Det som saknats har varit en tydlig process för hur uttagning till landslag skall ske. Dessutom har befattningsbeskrivning saknats på Förbundskaptenen.
Pontus Sjödahl:
- EK borde ta ett större ansvar än vad vi gjort hittills när en ny förbundskapten väljs.
Susanna Berg:
- Viktigt med befattningsbeskrivning, så som det blev i år är otroligt olyckligt då faktiskt
många for illa av den process som varit. Vad gäller uttagning tycker jag det är bra om vi
också tittar på hur man gör i de andra nordiska länderna, här tror jag det finns mycket att
lära.
Frågan tas upp igen på nästa EK-möte för beslut.
§7
Minimatch enligt World Cup-modell
Diskuterades möjligheten av att genomföra en minimatch mellan Nils Grandelius och en eller
flera andra spelare som skall spela World Cup. EK ställer sig positiva och tar med sig detta inför budgetdiskussioner.
§8
Lag-EM 2019 - hur prioritera?
EK beslutade att deltagande i Lag-EM måste anses ha hög prioritet inför diskussioner om
budget inför 2019. Beslöts att Håkan W och Erik M tar fram kostnader - boende, resor - inför
budget.

§9
Träningsgrupp/er för damer
Susanna redogjorde för de undersökningar som gjorts avseende tidigare upplägg och kostnader. Erik redogjorde för att det visats intresse för liknande satsning även i Malmö/Lund.
EK beslutade att det skall avsättas utrymme för satsningen i förslag till budget, nivån sätts på
nästa EK-möte.
§10 Nästa möte
Nästa EK-möte blir Skype-möte måndag 5:e november kl 19.

