
Elitkommittémöte

Skype, 7 augusti 2013 kl. 18.05-20.00

Närvarande: Anders Pettersson (ordförande), Sven-Olof Andersson (adjungerad) Stellan 
Brynell, Axel Smith, Håkan Winfridsson (adjungerad)

§1 Mötets öppnande
Anders 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. Axel ansvarar för publicering på schack.se

Ett antal beslut har tagits via mail mellan de senaste två mötena. Dessa konfirmeras nedan.

Herrar
 - Ett lag skickas till i den öppna klassen i lag-EM 2013. Målet är att skicka starkast möjliga lag.
 - Inget bidrag utgår för Individuella NM.
 - För individuella EM har Elitkommittén fått en tilldelad summa pengar. Denna kan användas antingen till 
en deltagare eller delas mellan flera spelare, där varje spelare förväntas självfinansiera en del av kostnaden. 
Diskussion. Elitkommittén tycker inte att fördelningen går att bestämma innan inbjudan publicerats.
Damer
 - En Dam-SM-grupp arrangeras.
 - SSF bidrar med 100 % kostnadstäckning för en spelare i damklassen i Individuella EM.
Ungdomar
 - En elitgrupp arrangeras vid sommarlägret, och bekostas av skolkommittén.
 - Beslut om att dela ut ett stimulansbidrag till IM-turneringar i Sverige. SSF bidrar även arrangörsmässigt.
Veteraner.
 - Visst bidrag till spelare i Lag-EM, Individuella EM och Individuella VM.
Uttagningskriterier
Diskussion om uttagningskriterier till lag-EM, OS och individuella tävlingar. Anders tar fram ett presentabelt 
förslag.

§5 Ny EK-ordförande rapport
Anders ser sig som en tillfällig ordförande. Mer information kommer efter CS-mötet nästa helg.

§6 Runda med respektive ansvarsområden
Håkan rapporterar om anmälningsläget till ungdoms-EM (5 SSF-spelare), ungdoms-VM (3 spelare) och 
Junior-VM (1 spelare). UD avråder från resor i regionen där Junior-VM spelas. Håkan undersöker vidare.

Elitkommittén har än så länge bidragit med 5 000 kr till Växjös titelturneringar och 5 000 kr till Manhems 
titelturneringar.

Sven-Olof rapporterar om ett lyckat deltagande från lag-EM med fyra svenska lag. Förstalaget kom 9:a. 
Fjärdelaget fick specialpris för bästa prestation – rankat 60 (av 71) men kom 30.
Under turnering arrangerades också ett veteranmöte med alla de svenska deltagarna.  Vidare hölls ett möte 
med närvarande ledamöter av NSF:s seniorkommitté plus två adjungerade finländare.
Kommande tävlingar: snabbschacks-SM, Nordiska Mästerskapen. Nästa år aviseras även Lag-VM för 
seniorer. Vidare har Norge väckt förslag om nordiskt lagmästerskap för veteraner i samband med OS i 
Tromsö.



Anders rapporterade om de tävlingar som spelats: individuella EM, dam-EM och SM-gruppen. Till lag-EM 
har ett svenskt lag anmälts.

Förbundskaptener är numera valda på kalenderår och väljs om av CS på oktobermötet.

§7 Budgetläget för 2013
Anders rapporterar om budgetläget, som skickats ut tillsammans med dagordningen.
CS har beslutat om ett stipendium till Nils Grandelius på 25 000 kr. Denna kostnad ligger under EK, men har 
tillförts kommittén.
Lag-EM för veteraner blev dyrare än beräknat. Beslutas att omfördela budgeten genom att skjuta till 3000 kr 
till veteran elit-kontot.
Beslutas att använda de pengar som är kvar för “Elit övrigt” till ett träningsläger inför lag-EM.

§8 Utvärdering SM och SM-gruppen 2013
EK tycker att den nya SM-modellen fungerade bra. Blixt-SM blev lyckat ur deltagarsynpunkt. Dam-SM 
fungerade dåligt eftersom de bästa spelarna inte anmälde sig.
Diskussion om eventuella villkor till stormästare i Mästar-Elit. EK tycker inte att det är något att prioritera.
Vid årets SM genomförde TK en spelarenkät, bl.a. till veteranerna. Veteranerna har även tidigare under 2000-
talet fått enkät vid några tillfällen, bl.a. rörande formerna för veteran-SM. På senare tid har ånyo framkommit 
förslag om att spela Veteran-SM vid annan tidpunkt på året och med ”egen” ekonomi. Vidare har fram-
kommit förslag om att spela Veteran-SM i en stor schweizergrupp, såsom sker vid VM, EM och NM.
TK sammanställer enkätresultatet som, såvitt avser veteranerna, delges Sven-Olof och veterangruppen som 
får bearbeta och återkomma med förslag. Tanken framförs om en mer preciserad enkät via hemsidan, vilket 
enligt uppgift kan vara tekniskt möjligt.

§9 Åldersgränser för veteraner
FIDE har fr.o.m. 2014 infört en ny åldersgräns för veteraner med två grupper på 50-64 år respektive 65+.
Detta får konsekvenser för VM- och EM-tävlingar och även NSF, som enligt sina stadgar följer FIDE. 
Frågan aktualiseras nu för SSF och huruvida motsvarande anpassning ska göras. Konstateras att frågan 
främst kan beröra TK.
Sven-Olof för sin del följer utvecklingen och konfererar med veterangruppen för eventuella förslag.

§10 Damelit och inför OS 2014
EK tycker att det är viktigt att skicka ett damlag till OS.
Det finns ett förslag om att ta ut en damgrupp redan under hösten 2013, för att ordna träningar och kunna 
ställa krav på spelarna fram till OS. Diskussion även om uttagningskriterier.
Föreslås att ställa upp mjuka aktivitetskrav.
Anders tar kontakt med CS och damgruppen. EK återkommer med ett förslag på upplägg efter detta.

§11 Kommunikation elitspelarna
Ingenting nytt att rapportera.

§12 Övriga frågor
 - Pontus har arrangerat en SM-middag. Stellan undersöker hur det gick med denna.
 - I höst går EK på nytt ut med information om landslagets simultanturné. Axel ordnar detta.
 - EK tycker att det är en bra idé att ta fram landslagskläder, kanske redan inför lag-EM. Vi återkommer om 
detta.

§13 Nästa möte
Vecka 41, i samband med att EK ska ge ett budgetäskande till CS.

§14 Mötets avslutande
Så skedde.

Vid protokollet Justeras
Axel Smith Anders Pettersson


