
 

Protokoll – Möte Elitkommittén  
 
Zoommöte tisdag 28:e september 2021 19.30-21.15  
 
Närvarande: Erik Malmstig (ordförande), Håkan Winfridsson (adjungerad), Peter Bergström 
(adjungerad), Pontus Sjödahl och Claes Jönsson. Anders Pettersson hade meddelat förhinder.  
 
Information: Pia Fransson har begärt att lämna EK på grund av tidsbrist.  
 
§1 Mötets öppnande  
Erik öppnade mötet och utsågs till protokollförare. 
 
§2 Lag-EM information  
Övergripande, ser vi i EK att det finns ett behov av bättre framförhållning. Den skarpa förfrågan 
kom för sent, en orsak men ej ursäkt är osäkerheten på grund av Corona. Det här behöver vi bli 
mycket bättre i framtiden. Ansvaret för att förfrågan gick ut för sent får EK:s ordförande och 
förbundskaptenen ta på sig tillsammans. Ett sätt att arbeta mer transparent med information är att 
vi sätter upp en mejllista för alla som är aktuella för landslaget, så att grundinformation kan 
skickas ut väldigt tidigt. EK ber kansliet om att ordna en sådan lista. 
 
När det gäller det öppna laget var intresset extra stort denna gång. Laget som togs ut är Nils 
Grandelius (ansluter till rond 4 eller 5), Tiger Hillarp Persson, Erik Blomqvist, Linus Johansson 
och Jung Min Seo. Alla över 2450 i rating är tillfrågade. Stellan Brynell och Juan Bellon samt 
Peter Bergström följer med truppen. Damlaget består av Pia Cramling, Inna Agrest, Jelena Andric 
och Margo Zaritovskaya och Anna Cramling (ansluter till rond 4 eller 5). Anledningen att Nils 
och Pia ansluter senare är på grund av SVT:s storsatsning på schack den 14:e november – mitt 
under Lag-EM – där dem deltar.   
 
I en fråga som varit uppe till diskussion länge fattar EK det principiella beslutet att personer som 
är nära släkt/familjemedlem med lagmedlemmar, inte ska ha roller som lagkapten eller coach för 
samma lag under landslagstävlingar. 
 
§3 Online-OS rapport    
Prestationen var långt över förväntan. Sverige gick vidare från kvalet och var mycket nära att gå 
vidare till en tredje omgång. Många spelare lyfte fram det lärorika att spela en sådan här 
lagtävling online, med omfattande krav när det gäller två kameror under spelet hela tiden. 
Samtidigt också starkt spel på flera håll. Vi hade en comeback från Ferdinand Hellers i landslaget 
och han öppnar för fler möjliga inhopp. Erik Malmstig hoppade in som lagkapten istället för Peter 
Bergström under tävlingen. Lyssnade man på domare och andra representanter för FIDE är det 
uppenbart att Online-OS har kommit för att stanna som ett årligt evenemang och ska ses som ett 
komplement till vanliga OS.   
 
§4 Ungdoms-EM Online     
4-6 spelare uttagna. Spelas i Stockholm, plats ännu ej klar. Tydligt är att förbundet behöver 
utbilda fler domare med onlinebehörighet så att vi inte blir så beroende av några eldsjälar som 
ställer upp.  
 



§4 Organisering av satsningar för barn och ungdomar  
Vi diskuterade att det hade varit utmärkt om det fanns en person i varje distrikt som var 
ungdomsansvarig och kunde vara ett bollplank med oss i EK när det gäller uttagning till våra 
satsningar. Det här är något som bör diskuteras vidare på Distriktskonferenser. Vi diskuterade 
även möjligheten att organisera sommarresor med föräldrar och spelare till schacktävlingar. 
Det har fungerat tidigare och borde gå att sätta upp igen.  
 
Erik presenterade idén om Team Chesscamp, två årliga läger för åldersgruppen 9-12 år, som 
är öppna för alla spelare. Syftet är att erbjuda en aktivitet för den här åldersgruppen som inte 
finns över hela Sverige idag. Satsningen på Team Chesscamp skall ses som en lösning innan 
det finns ett systematiskt arbete för dessa åldergrupper på distriktsnivå över hela Sverige. 
Dessutom kan SSF informera om Team Sweden/Challenge för föräldrar/barn, vi kan prata om 
etik- och bemötandefrågor, samt att barnen får träffa goda schackförebilder. Genomförs detta 
skulle följden bli att Team Sweden/Challenge blir en mer homogen åldersgrupp 13-16 år.   
 
§5 Uppförandekod   
Uppförandekod införs för Team Sweden/Challenge. Uppdraget till utformning ges till 
kansliet.  
 
§6 Ansökan träningsgrupp Skåne   
Axel Smith gjorde en ansökan om stöd till att bilda en träningsgrupp i Lund. Vi avslog ansökan 
med motivering att det finns en möjlighet att bilda en grupp för hela Skåne, och att den frågan bör 
prövas av distriktet först.  
 
§7 Avslutande av möte 
Erik avslutade mötet. 
 


