
 

Protokoll – Möte Elitkommittén  
 
Zoommöte 5 juni 2020 19.00-20.00  
 
Närvarande: Erik Malmstig (ordförande), Håkan Winfridsson (adjungerad) och Claes Jönsson. 
Peter Bergström (adjungerad), Pontus Sjödahl, Pia Fransson och Anders Pettersson hade anmält 
förhinder. 
 
§1 Mötets öppnande  
Erik öppnade mötet och utsågs till protokollförare. 
 
§2 Planering av Pilotprojekt för Elitungdomar 17-22 år 
Med anledning av Covid-19 har EK tagit fram ett upplägg där Sveriges starkaste spelare i 
åldersgruppen 16-22 år får extra stöd i denna tid när det inte finns tävlingar att tillgå. Det finns 
risker att vi på grund av Corona förlorar flera av våra duktigaste spelare på grund av att de inte får 
stimulans. Tanken är att istället att fylla tomrummet som Corona ger med en extra satsning.  
 
Motivering:  

- Extra stimulans till våra starkaste juniorer. 
- Att satsa lite mer nu är möjligt på grund av mer tid för träning för juniorer och att 

elitspelare dessutom är mer tillgängliga att ge träning. 
- Vi ser fördelar med att knyta våra starkaste ungdomsspelare närmare våra främsta 

landslagsspelare. 
- Satsningen är en pilot för att också utvärdera satsningar på åldersgruppen 17-22 år 

långsiktigt. 
- Inställda aktiviteter i budgeten gör det möjligt för denna proaktiva satsning i år. 
- I åldersgruppen 17-22 år tas avgörande steg som avgör om en spelare kan bli proffs eller 

semiproffs, och leva på sitt schackspelande. 
 
På mötet diskuterades urval av tränare, och urvalet skedde utifrån spelstyrka, aktivitet och 
träningserfarenhet. Extra poäng är att åldersgruppen kan få ett ökat närmande mot 
landslagsspelare, så de prioriteras som tränare.  
 
PEDAGOGIK  
Satsningen kommer innebära en kombination av webbseminarier och självstudier, och kommer 
kräva att de ungdomar som är med sätter av rejält med tid. Normalt skulle vi prioritera en fysisk 
träff, men det är inte aktuellt nu under piloten. Däremot tror vi att nya kontakter kommer tas 
mellan juniorer och göra att de inspirerar varandra till vidare träning. 
 
Webbseminarierna kommer att spelas in och på det sättet göras tillgängliga för deltagande 
ungdomar, samt att kunna sprida till andra hårt satsande schackungdomar. 
 
PLANERING  



Satsningen är tänkt att köras igång under första veckan i juli och pågå fram till december. Med en 
tyngdpunkt under sommaren. Erik Malmstig och Pontus Sjödahl ansvarar för planering och dialog 
med tränare/spelare. Utvärdering sker genom enkäter med spelare och tränare under oktober-
november, för eventuell diskussion om ytterligare satsning 2021. 
Håkan Winfridsson ansvarar för uttagning av spelare till pilotsatsningen.  
 
BUDGET  
65.000:- Ersättning till tränare, inklusive sociala avgifter. Ansökan kommer att göras till Schack-
Akademien för att förhoppningsvis få finansierat för 50% av denna satsning. 
EK skickar underlag till CS för beslut om satsningen, då det blir ett avsteg från budget.  
 
§6 Avslutande av möte 
Erik avslutade mötet. 
 


