
 

Protokoll – Möte Elitkommittén  
 
Zoommöte tisdag 2:a november 2021 19.30-21.15  
 
Närvarande: Erik Malmstig (ordförande), Håkan Winfridsson (adjungerad), Peter Bergström 
(adjungerad), Pontus Sjödahl, Claes Jönsson och Anders Pettersson.  
 
§1 Mötets öppnande  
Erik öppnade mötet och utsågs till protokollförare. 
 
§2 Lag-EM  
Lagen klara, resorna bokade och hotellen bokade. Jung-Min Seo ersätter Jonathan Westerberg.   
 
§3 Ungdomstävlingar    
Vi hade Ungdoms-EM där vi fick en silvermedalj i U20-klassen, Milton Pantzar. Den bästa 
planceringen sedan Nils Grandelius vann Ungdoms-EM 2011. Hampus Sörensen var fyra på 
kvalitetspoäng i U18. I stort sett fungerade tävlingarna bra, om än flera spelare pekade på 
svårigheterna med att hantera pjäser i denna typ av hybdridtävling. Internet gick ned en gång 
under en rond, där spelarna förlorade lite tid. Efter det strulet så drog de om internet hela natten. 
En läropeng.Tävlingen spelades på Salongerna. 
     
§4 Ansökan Uppsala Young Champions  
Sett till ansökan på 58 000 SEK så får vi ta till oss en ökad tydlighet att kommunicera 
möjligheten till bidrag till arrangörsbidrag. Sett till EK:s budget för 2021 är vårt utrymme när 
det gäller arrangörsbidrag 30 000 SEK för helåret. Beslut: Vi beviljar Uppsala Young 
Champions 15 000 SEK för 2021 års tävling på villkoret att EK får en ekonomisk rapport från 
tävlingen. Generellt sett uppmuntrar vi arrangörer att komma in med sina ansökningar i god 
tid inför tävlingar. 
 
§5 Budget    
EK beslutar att avsätta extra medel för den nya satsningen Team Chesscamp för åldersgruppen 9-
12 år 2022. Följden blir att Team Sweden/Challenge kommer att täcka åldrarna 13-16 år. Den 
relativt nya satsningen Team Elit 17-22 får ses ha fallit väldigt väl ut sett till de goda 
prestationerna från deltagande ungdomar.  
 
Vi diskuterade prioriteringar i äskande till budget, där vi såg det prioriterat att förstärka 
prispengarna i SM-gruppen som stått stilla en längre period. När det gäller landslaget så avsatte vi 
medel för OS och även Online-OS. När det gäller ungdomsmästerskapen är det positivt att alla 
mästerskap spelas i Europa, alltså såväl Ungdoms-VM, Ungdoms-EM som Junior-VM. 
 
§6 Avslutande av möte 
Erik avslutade mötet. 
 


