
Elitkommittémöte 
 

Kosta Boda Art Hotel, lördag 15 oktober kl. 10-11:30 

 

Närvarande: Per-Olov Larsson, Pontus Sjödahl, Håkan Winfridsson, Stellan Brynell (från 

10:30), Anders Pettersson (via Skype). 

 

§1 Mötets öppnande 

Per-Olov hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

 

§2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.  

 

§3 Val av protokollförare och justerare 

Pontus valdes till protokollförare. Per-Olov justerar. 

 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från föregående möte godkändes. 

 

§5 Tränare talangsatsning för juniorer 

Per-Olov och Pontus har med stöd av övriga EK skrivit en annons för publicering på 

schack.se. CS vill avvakta publicering till efter budgetmöte. Kan medföra en liten försening 

men målet är att få igång satsningen runt 1 februari. 

 

§6 OS-rapport från Stellan Brynell (bl a underlag för diskussion på nästa punkt om 

kriterier för uttagning till landslaget) 

Bra arrangemang i Baku. Resultatet var bra för damerna och acceptabelt för herrarna. 

Budgeten drogs över något (<10%) delvis pga sen ombokning av resor. 

 

§7 Kriterier för landslagsuttagning 

Stellan har inför mötet lämnat en lista på punkter, kriterier för landslagsuttagning. Dessa 

diskuterades under mötet.  

 

Kriterierna är olika för öppen klass och damklass. Listan berör herrarna. 

 

Under diskussionen framkom att det är svårt att ställa specifika kriterier beträffande ativitet. 

Ett förslag till riktlinje som bedömdes som rimligt är att den uttagna bör ha spelat minst 20 

eloregistrerade partier under en 12-månadersperiod innan uttagning (exkl. lag-EM och OS). 

Detta motsvarar två tävlingar och seriespel.  

 

Deltagande i SM bör inte vara ett uttalat krav. 

 

Skapa en landslagsgrupp ur vilken spelarna tas ut kan vara ett sätt att skapa tydlighet i 

uttagningen. 

 

Beträffande uttagning för damerna är urvalet mindre och det är vanligare med lägre aktivitet 

bland kandidaterna. EK tycker dock att motsvarande krav bör gälla damklass, dock 

medräknas även helg- och klubbturneringar. 

 



Beträffande ungdomar är det ett mindre problem. Ungdomarna är oftast tillräckligt aktiva. 

Motsvarande krav som för herrarna är rimligt. 

 

Övriga kriterier: 

Eventuell klädkod/landslagskläder ska accepteras. 

Uttagna spelare ska vara tillgängliga för media, framför allt vid fridag. 

Uttagna spelare ska acceptera deltagande i träningsläger om sådant anordnas. 

 

§8 Vision elitschack 

Sverrir har bett att få arbeta vidare med ett förslag och återkommer i nästa möte. EK beviljar. 

 

§9 Aktuella tävlingar inom EK:s ram 2017 

Aktuella och kommande tävlingar diskuterades. 

 

Under 2016: 

Nordiska mästerskapen i Finland, uttagna Erik Blomqvist och Axel Smith.  

EM i snabbschack och Blixt. Ingen uttagning eller bidrag 2016. 

 

Inför 2017: 

Nordiska mästerskapen i Växjö. 

Individuella EM, Minsk Vitryssland.  

Individuella EM, Riga Lettland. 

Dam-VM, Teheran.  

Lag-VM, Halkidiki Grekland. 

SM 

 

UVM Montevideo, Uruguay. 

UEM Mamaia, Rumänien. 

Kadett-lag VM Polen, skulle kunna vara aktuellt då årgångar 2001 och yngre är relativt 

starka. 

JVM Italien. 

 

Eventuellt stöd till dessa (och möjligen någon tillkommande) tävlingar budgeteras och 

fastställs vid nästa möte. 

 

§10 Hur finansiera EK:s satsningar i framtiden? (sponsorer, andra intäkter) 

Sponsorpengar från OS 35 kkr har ej kommit EK till del. Detta bör ses över inför framtida 

mästerskap.  

 

§11 Budget 2017 

Signaler om minskat budgetutrymme 2017 för EK. Diskuteras på nästa möte. 

 

§13 Nästa möte 

 

Tisdag 15 nov. Kl 18, Skype. 

 

§14 Mötets avslutande 

Per-Olov tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 


