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Sveriges Schackförbund
Veteran-/Seniorgruppen
Sammanträde 2014:1
Skype 2014-02-05
Sammanträde Veteran-/Senior-gruppen - Protokoll
Nr
Datum
Tid
Plats
Närvarande

§1

2014:1
Onsdagen den 5 februari 2014
Kl. 17:00-18:10
Skype-möte
Sven-Olof Andersson, Håkan Åkvist, Kaj Andersson

INLEDNING

Sven-Olof hälsar välkommen till mötet – alla Skype-uppkopplingar har lyckats!
§2

DAGORDNING

Via e-post har Sven-Olof presenterat förslag till dagordning.
Förslaget till dagordning fastställs.
§3

SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMÄN

Sven-Olof åtar sig att upprätta protokoll och Håkan och Kaj får båda bli justeringsmän.
§4

FÖREGÅENDE PROTOKOLL M.FL. DOKUMENT

Antecknas att vår grupp haft sitt senaste protokollförda möte den 6 november 2013 via Skype.
Därefter har en hel del kontakter skett per e-post. Sven-Olof har den 13 november 2013 hos SSF-kansliet begärt
att protokollet ska läggas ut på SSF-webbsidan utan att så ännu skett. Förnyad kontakt ska tas med begäran att
protokollet läggs ut åtminstone på Veteran-sidan.
§5

LÄGESAVSTÄMNING KOMMANDE VETERANTÄVLINGAR 2014

a) EM – Oporto 2014-03-08--18
Mästerskapet avses spelas med de nya åldersgränserna 50+ samt en särskild grupp 65+, dels för herrar, dels för
damer. Till dags dato ca 40 anmälda i gruppen 65+, varav tre från Sverige.
b) Lag-EM – Sibenik 2014-03-31—04-10
Mästerskapet spelas med åldersgräns 50+ kombinerat med villkor om minst en 65+ i varje lag och två 65+ om ett
lag består av fem spelare. Sven-Olof rapporterar att Sverige för närvarande har 22 intresseanmälda samt
ytterligare ett par tänkbara. Endast en spelare är under 60 år och resten är 65+. GM har fri kost och logi och vi
har en intresserad som dock ännu inte är definitivt klar.
c) SM – Borlänge 2014-07-12—20
Årets Veteran-SM spelas enligt den ordning som gällt de senaste åren vad avser SM-grupp (9 ronder),
Allmänklass (7ronder), åldersindelning (60+ respektive 50+) osv.
d) Lag-VM – Vilnius
Vi noterar att detta är premiär för Lag-VM för seniorer och att det ska följas av tävlingar även 2015 och 2016,
båda gångerna i Dresden, varefter utvärdering ska ske. Detta lär särskilt ska gälla tillämpningen i
lagsammanhang av nya åldersgränser.
Noteras även att lag-VM kolliderar med SM, vilket gör det tveksamt med någon högre frekvens av intresserade
deltagare. Vi ska dock i vanlig ordning annonsera på schack.se om tävlingen och att intresseanmälningar kan
göras på sedvanligt sätt. Beslutas att Kaj ombesörjer denna annonsering direkt efter lag-EM.
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e) Lag-NM – Tromsö 2014-08-06—12
Sven-Olof informerar om den dialog som varit rörande förslaget till inbjudan från de norska arrangörerna. Det är
första gången ett NM för lag avses spelas. Det senaste förslaget till inbjudan har varit på remiss till ledamöterna i
NSF:s seniorkommitté men av sex federationer är det endast två (Danmark och Sverige) som redovisat åsikter.
Inbjudan har gått till NSF-styrelsen för fastställelse. Vad gäller ålderskategorier bygger inbjudan på de gamla
gränserna 60+ och 50+. Kaj framför att inbjudan lämpligen kunde innehålla någon slags rekommendation om
lämpligt logi för deltagarna, i synnerhet med tanke på spelarnas ålder och lämpligheten av centralt/närbeläget
boende. Vi instämmer i detta och Kaj avser prata med arrangörsrepresentanten Thor Geir Harestad i samband
med EM i Oporto.
f) SM i Snabbschack 2014
Sven-Olof tar upp frågan om arrangör av årets SM i Snabbschack. Senaste arrangör var 2013 Uppsala och
dessförinnan 2012 Stockholm 2011 Göteborg, 2010 Stockholm osv.
Beslutas att Kaj tar fram förslag på ”efterlysning” av arrangör via SSF-webbsidan.
g) SPF-mästerskap i Snabbschack 2014
Sven-Olof informerar om den propå som kommit från SPF:s riksförbund om att årets riksmästerskap i
snabbschack planeras spelas i kombination med riksmästerskapet i bridge samt Hjärnkoll. Alltsammans
preliminärt tisdag-onsdag den 11-12 november i land och på fartyget Cinderella. Initialt söker SPF nu potentiella
tävlingsledare som kan vara med i organisationen av mästerskapet. Sven-Olof har bollat frågan med Stockholm
och Uppsala som närmast till hands liggande praktiska hjälpredor. Verkar som ett intressant upplägg.
§6
§7
§8

SENASTE EK-MÖTET
ÅLDERSKATEGORIER I SVERIGE
TÄVLINGSFORM FÖR VETERAN-SM

SSF:s Elitkommitté hade sitt senaste sammanträde via Skype den 15 januari 2014. Sven-Olof deltog som
adjungerad förbundskapten för veteranerna. Beträffande budget 2014 för veteranschacket har EK gått fram till
SSF-styrelsen med ett förslag om 12 tkr, som enligt uppgift också preliminärt godkänts – definitiv budget för
SSF fastställs vid februarisammanträdet. Prio 1 i veteranbudgeten är startavgifter för lag-EM.
På punkten lägesrapporter informerade Sven-Olof om främst läget med förestående lag-EM, vidare lag-VM, SM
och lag-NM. På punkten ändrade ålderskategorier internationellt m.m. och kopplingen till svenskt schack skrevs
följande i EK-protokollet:
§10 Åldersgräns veteraner
När det gäller SM bevakas frågan av TK. Hittills har gällt att SSF anpassat sig till vad som fastställts internationellt (FIDE). Kan i så fall
komma att resultera dels i en gemensam åldersgräns 50+ för herrar och damer, dels i skilda kategorier för 50+ respektive 65+. Detta dock
inte vid SM 2014 som har kvar den gamla åldergränsen 60+ för herrar och 50+ för damer. Nämns även det intresse som redovisats i
veterankretsar för att – oberoende av frågan om ändring av åldersgräns – ändra SM-formen till en ”öppen” nioronders Schweizerturnering i
stället för dagens 20-mannaturnering med kvalificeringsnormer. Som komplement kunde finnas en sjurondersturnering – eventuellt
förbehållen spelare under visst rankingtal. Veterangruppen föreslås formulera förslag i ovanstående delar för vidare behandling av SSFTK/EK med sikte på eventuell ändring tidigast 2015, såvitt avser ordinarie SM.

Vi diskuterar de förändringar som sker internationellt och då hittills VM, EM och NM, dels individuellt, dels i
lagtävlingar. Det är för dagen inte helt enhetligt och i vart fall på lagsidan råder en mellanvariant. (lag-EM).
Hur göra på nationell nivå? Vi diskuterar detta ur skilda aspekter – bygga på vad som internationellt börjar gälla
för individuella EM, VM och NM? Hålla fast vid det nuvarande så länge som möjligt och avvakta utvecklingen
hos övriga nationer? NSF knyter i sina stadgar an till vad som vid varje tidpunkt gäller enligt FIDE.
Såvitt gäller SM-formen diskuterar vi huruvida ändring ska göras – om nu inte eventuellt ändrad åldersgräns
med automatik kräver ändrad SM-form. Vi har tidigare noterat att många förespråkar en ”öppen” nioronders
SM-grupp, eventuellt kombinerad med en sjurondersgrupp. Utfallet av en spelarenkät som gjordes i samband
med senaste SM tyder på klar majoritet för sju ronder på sju dagar i nuvarande Allmänklass. I SM-gruppen
förespråkar 11 spelare nio ronder på nio dagar och 1 spelare nio ronder sju dagar (svarsfrekvens drygt 50 %).
Sammanställning av enkätresultatet utsänt av kansliet /Niklas Sidmar/ den 6 november 2013.
Beslutas
- att Kaj respektive Sven-Olof inventerar spelaruppfattningar vid sina förestående tävlingar (EM respektive lagEM)
- att vi därefter sammanställer förslag till SSF (TK) rörande eventuell förändring av åldersindelning i Sverige
- att vi sammanställer förslag med alternativa lösningar på utformningen av Veteran-SM efter 2014, dels med
utgångspunkt från ändrad åldersindelning, dels oavsett om sådan ändring inte sker.
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§9

ÖVRIGA FRÅGOR

Intet att anteckna.
§ 10

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Bestäms att vi bör hålla nästa möte sedan EM i Oporto och Lag-EM i Sibenik har spelats.
§ 11

AVSLUTNING

Sven-Olof tackar för ett givande möte med sedvanligt engagemang.
----Vid protokollet

Sven-Olof Andersson
Justeras

Håkan Åkvist

Kaj Andersson

