
 

 

Protokoll – Möte Elitkommittén  

 

Skype måndag 11 mars 19:00 -21.20 

 

Närvarande: Erik Malmstig (ordförande), Pontus Sjödahl, Susanna Berg, Anders Pettersson, 

Håkan Winfridsson (adjungerad), Pia Cramling t.o.m. §2 

 

§1 Mötets öppnande  

Erik öppnade mötet. Pontus utsågs till protokollförare. Ingen agenda satt för detta möte utan 

huvudtanken var att diskutera dels ungdomstävlingar och dels tillsättandet av ny förbundskapten. 

Ett speciellt välkomnande till Pia som var inbjuden till mötet för att bl a ge sin syn på 

ungdomsschack. 

 

§2 Representation i internationella ungdomstävlingar (UEM, UVM, JVM)  

Två frågor diskuterades beträffande representation i internationella ungdomstävlingar.  

1. Oklarhet kring möjlighet att delta i U12 och yngre klasser. 

Kongressbeslut 2016 att inte skicka någon under 12 år. Enligt CS innebär det att ingen tas ut i 

dessa klasser, men det är fortfarande möjligt att åka på egen bekostnad. 

2. Ratinggränser som krav för de som inte är uttagna av SSF utan deltar på egen bekostnad.  

För varje åldersklass finns ratinggränser som redovisas på schack.se. Det har framkommit 

synpunkter på att dessa ratinggränser är för höga och hindrar svenskt deltagande. En lång 

diskussion följde och EK uppskattar att Pia engagerat sig i frågan. Det finns argument för att ha 

kvar gränserna, för att sänka dem eller för att ta bort dem helt. Frågan bordlades och beslut tas på 

ett kommande möte.   

 

§3 Ny förbundskapten 

Sista dag för att anmäla intresse för förbundskaptensposten är passerad. Erik redovisade de förslag 

som kommit in. Anders och Erik leder uttagningsprocessen vidare. 

 

§4 Övriga frågor 

• Pågående Lag-VM diskuterades. Erik informerade om att Tiger Hillarp och Martin Lokander 

är officiella sekundanter till svenska laget. Det är ett nytt arbetssätt för landslaget och det 

föreslogs att informera om denna satsning på schack.se.  

• Susanna informerade om att damgruppen kommit igång och ska ha träning i Stockholm 21 

mars.  

• Håkan informerade om att allt är klart inför Dam-EM där Pia är svensk representant. 

• Håkan informerade om anmälningsläget till årets SM-grupp. 

 

§5 Nästa möte  

Nästa möte blir tisdag 26 mars kl. 19.00. 

 

§6 Mötets avslutande 

Erik avslutade mötet. 


