Elitkommittémöte
Skype, 17 december 2012 kl. 19.00-21.50 och 18 december 18.00-19.00
Närvarande: Anil Surender (ordförande), Stellan Brynell (§ 1-7), Axel Smith, Anders Pettersson
(adjungerad), Håkan Winfridsson (adjungerad)
§1 Mötets öppnande
Anil hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.
§3 Val av protokollförare
Axel valdes till protokollförare.
§4 Föregående mötesprotokoll
Protokollet lades till handlingarna.
§5 Återkoppling från senaste CS-mötet
Anil rapporterade från diskussionerna kring Elitschacket på senaste CS-mötet.
a) CS utsåg Anil till ordförande för EK efter att Pontus Carlsson hoppat av.
b) Elitkomitténs förslag på elitstrategi diskuterades. CS var i allmänhet positiva till en höjd målsättning vad
gäller elitschacket, men efterfrågade tydligare motprestationer från elitspelarna. CS efterfrågade också en
offensivare målsättning på damsidan.
Anders har informerat elitspelarna om de förändringar som berör dem.
§6 SM
a) Uttagningskriterier SM-gruppen
Uttagningen sker på elotal den 1 februari. Ifall två spelare har samma elotal avgör listan den 1 januari, och så
vidare. Spelarna anmäler sig själva till förbundskapteten, med deadline den 20 februari 24.00. Från och med
den 1 februari presenteras anmälningarna öppet på SM-hemsidan.
En reservlista upprättas utifrån de spelare som anmält sig.
Beslutas att ovanstående kriterier gäller från och med SM 2013.
Anders uppdras att tydligt informera alla elitspelare om det nya anmälningsförfarandet, i och med att det är
första gången det används.
b) Särskiljning
Det särspelas om titeln. Ifall tre spelare delar förstaplatsen särspelas det om alla dessa placeringar. Ifall fler
än två spelare delar segern sker särspelet i cupform. Om tre spelare delar segern går den med bäst
särskiljning vidare till final.
Det särskiljs om tredjeplatsen, den sista kvalificerande platsen till nästa års SM-grupp. Går denna
särskiljning till lottdragning får båda en plats till nästa års SM-grupp.
c) Prispengar
EK anser att målsättningen är att få en så stark SM-grupp som möjligt. EK därför CS att höja ersättningsdelen för SM-gruppen. Denna summa föreslås att låsas inför kommande år, ifall det blir ett lyckat utfall
gällande styrkan på SM-gruppen.
Beslutas att ta bort startarvoden. Maximalt belopp läggs på traktamente och resterande på prispengar.
Beslutas om prispengarna i SM-gruppen enligt följande (tKr): 25, 21, 17, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.
d) Sofiaregler

Beslutas att införa Sofiaregler i SM-gruppen, enligt formuleringen nedan.
Det är inte tillåtet för spelarna att enas om remi innan svart har utfört sitt 40:e drag. Om en av spelarna får
ett remianbud innan svarts 40:e drag ska han tillkalla domaren.

e) Dam-SM
CS har beslutat att införa en Dam-SM-grupp med åtta personer Berger. Kostnadsmässigt ligger detta inte på
EK. På rekommendation från EK tilldelas inte vinnaren en plats i OS-laget.
f) Blixt-SM
Örebro vill arrangera ett blixt-SM under SM 2013, vilket Tävlings- och Regelkommittén beviljat. EK
diskuterade detta och har rekommenderat att inte kalla tävlingen för blixt-SM när SM-gruppens spelare i
praktiken inte har möjlighet att delta.
§7 Verksamhet 2013 och uppföljning av måldiskussionerna
EK fick i stort igenom hela sitt budgetäskande i den preliminära novemberbudgeten, både vad gäller herrar,
damer, juniorer och veteraner.
Verksamhetsplanen presenteras efter att budgeten är fastslagen i februari.
Måldiskussioner
Diskussion om syfte och mål för elitschacket. CS väntas ta beslut om dessa på sitt februarimöte.
Diskussion om hur vi gör svenska elitspelare bättre. Idéer som bollas är dels ekonomiskt (turneringsbidrag),
arrangera träning tillsammans med elitspelare i andra länder, ha en egen landslagstränare eller ge bidrag till
tränare. För damerna diskuteras en landslagsgrupp med tränare som gör individuell uppföljning med samtliga
spelare. För ungdomarna diskuteras talanggrupp, sommarresor, bidrag för personliga coacher.
Diskussionen gäller längre fram, och det är också nödvändigt att höra med berörda spelare.
Motprestationer
CS efterfrågade mera motprestationer från elitspelarna när de får ersättning från SSF. EK tycker endast att
motprestationer som har koppling till själva turneringen är rimlig. Det kan vara:
a) att blogga under turneringen
b) att kommentera partier efter turneringen
c) om någon spelare inte gör detta är också en annan motprestation möjlig, t.ex. att skriva en rapport
från en annan tävling eller kommentera partier som juniorer skickar in
Motprestationskravet blir högre ifall spelarna får arvode än ifall de bara får kostnadstäckning.
Ledarna från ungdomsmästerskapen ska skicka rapporter under tävlingens gång för publicerande på
hemsidan.
Mötet ajourneras den 17 december 21.50 och återupptas den 18 december 18.00, utan Stellan.
§8 World Cities
Sverige har kvalificerat sig till World Cities Team Championship i Al Ain den 21-29 december, Förenade
Arabemiraten, i egen skap av bästa nordiska lag. Trots att det sägs gälla stadslag kan spelare från hela landet
vara med. SSF skickar ett lag med fyra av spelarna från OS-laget, under namnet Lund-Linköping.
Deltagandet finansieras av Schackakademien, Lunds Schackakademi och SSF.
§9 Hemsida för elitspelare
En hemsida för Elitspelare diskuteras. Syftet är dels att presenteras svenskt elitschack för breddspelarna, och
dels att fungera som tränarbörs. EK tycker:
– Att det är en god idé.
– Att den bör drivas av EK men ligga externt från schack.se.
– Att den inte ska innehålla någon gästbok.
Uppdras åt Axel att gå vidare genom att ta fram ett mera detaljerat förslag och göra ett utskick till
elitspelarna.

§10 Ungdoms-VM
Axel rapporterade från ungdoms-VM. Ett par incidenter som uppkommit diskuterades.
Det beslutades att inte vidta några åtgärder.
§11 Deltagande i internationella ungdomsmästerskap
a) Avgifter
Frågan bordlades.
b) Uttagningskriterier
Kriterierna har publicerats i TfS. Diskussion och justering av dessa.
För att kunna bli uttagen till internationella ungdomsmästerskap krävs att du har spelat en av dessa
tävlingar: SM, Skol-SM, Flick-SM, Juniorallsvenskan (division I) eller Kadettallsvenskan (final).
Dessutom måste du ha spelat sammanlagt minst 15 långpartier under perioden 1 april till 31 mars.
Aktivitet premieras.
Vid uttagning tas hänsyn till hela det senaste årets publicerade rankingtal.
Slutligen väger Förbundskaptenen samman ovanstående faktorer.

c) Förhållningsregler
EK anser att det inte behövs några förhållningsregler i dagsläget.
§12 Bidragsansökan Manhem Open
En bidragsansökan har kommit in från SS Manhem gällande ungdomsturneringen Manhem Open, för en
förlustgaranti på 15 000 kr.
EK anser att turneringen fyller en viktig funktion men har i nuläget inget utrymme i budgeten för ett bidrag.
EK beslutade att skicka vidare ansökan till CS med rekommendationen att ge 7 500 kr i bidrag.
§13 Övriga frågor
Bordläggs.
§14 Nästa möte
Ett möte planeras till månadsskiftet februari/mars (preliminärt måndagen den 4 mars), och ett till måndagen
den sjätte maj. Båda möten klockan 19 via Skype.
§15 Mötets avslutande
Så skedde.
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