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Sveriges Schackförbund 
 Elitkommittén 

Veteran-/Seniorgruppen 
Sammanträde 2016:1 

Skype 2016-02-26 

 
 

 

Sammanträde Veteran-/Senior-gruppen - Protokoll 
 
Nr 2016:1 

Datum Fredagen den 26 februari 2016 

Tid Kl. 14:00-16:15 

Plats Skype-möte  

Närvarande Sven-Olof Andersson, Håkan Åkvist, Kaj Andersson     

 

 

 

§ 1  INLEDNING 

 

Sven-Olof hälsar välkommen till mötet.  

 

§ 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 stomme till protokoll med Håkan och Kaj som justeringsmän.  

 

§ 4  FÖREGÅENDE PROTOKOLL M.FL. DOKUMENT 

 

a) Veteran-/seniorgruppens protokoll 2014-05-27 

Gås igenom översiktligt. Protokollet redan godkänt och publicerat på schack.se och läggs till handlingarna. 

Under 2015 har inget möte hållits. 

 

b) Seniormöte 2015-02-28 vid Lag-VM i Dresden 

Minnesanteckningar gjordes av Bengt Hammar – ej distribuerade. Dagordningen biläggs – Bilaga 1.  

21 deltog i vårt svenskmöte av den svenska truppen på 23 man, fördelade på 4 spelare i 50+ och 19 i 65+. 

Ett FIDE/ECU-spelarmöte hölls också i Dresden. Vid brainstorming (punkt 6 i bilagd dagordning) deltog förutom de 

angivna även Dirk Jordan, FIDE, director for Seniors, och Laura Jordan, sekreterare. 

Lite statistik som presenterades: 

Totalt antal deltagare i lag-VM = 407, varav 210 i 50+ och 197 i 65+.  

I gruppen 50+ deltog 71 spelare i åldern 65+. 

Åldersintervallet 50-64 = 139 spelare.  

Åldersintervallet under 60 = 85 spelare (ca 20 %) och följaktligen 322 spelare = 60+.  

En utvärdering av uppdelningen av seniorerna i 50+ respektive 65+ emotses med intresse! Detta då också sett mot 

bakgrund av det i aktuellt lag-VM förhållandevis ringa antalet nytillkomna spelare i åldersintervallet under 60 (85 st). 

 

c) NSF:s kongress 2015-06-25 i Stavanger 

Se denna länk: 

http://www.sjakk.no/nordisk/NORDIC_CHESS_FEDERATION_Information_decisions_2015_congress.pdf 

 

Vi noterar även NSF-kongressen 2013-10-19 i samband med NM i Köge och dess fasta ståndpunkt att tillämpa FIDE:s 

normer för åldersindelning av seniorer/veteraner. 

 

 

 

http://www.sjakk.no/nordisk/NORDIC_CHESS_FEDERATION_Information_decisions_2015_congress.pdf


2 
 
§ 5 LÄGESAVSTÄMNING VETERANTÄVLINGAR   

   

Genomförda tävlingar sedan förra sammanträdets lägesrapport 

Tävlingar 2014 

 Ind. EM 2014 – Oporto, Portugal, 2014-03-08—18. En nyhet för året var ändringen av åldersklasser till 50+ 

respektive 65+. Även särskild damklass med samma indelning. Antal deltagare 95 (36+59) och i damklassen 

20 (10+10). Slutsegrare blev GM Keith C. Arkell, England, respektive Nico Schouten, Nederländerna. I 

damklassen vann WIM Tatyana Fomina, Estland, respektive WGM Valentina Kozlovskaya, Ryssland. 

Bästa nordbor blev Terje Melkeraaen, Norge, (plats 17) respektive FM Thor Geir Harestad, Norge, (plats 8). 

I damer 50+ deltog Margarita Baliüniené, Danmark, (plats 10). Damer 65+ hade ingen nordisk deltagare.  

Turneringens webbsida: http://www.fpx.pt/escc2014/ 

 Lag-EM 2014 –Sibenik, Kroatien, 2014-04-01-09. 36 lag deltog, varav 12 från Norden med fördelningen 

Sverige 5, Finland 5, Norge 1 och Danmark 1. Nytt för året var åldersgränsen 50+ för såväl herrar som damer, 

dock med förbehåll att minst en av spelarna i laget måste vara 65+. Slutsegrare Ryssland 1på 16 matchpoäng, 

närmast före Kroatien 14, Slovakien och Bosnien/Herzegovina, båda 13. Därefter kom England och Sverige 1 

– som bästa Nordenlag – på 12 matchpoäng. Bäste poängplockare totalt vid förstabordet blev svenske Lars 

Grahn 7,5 poäng (av 9) i Sverige 5. Snuddande nära förstbordspremien var även Lars Karlsson i Sverige 1 

med 7 poäng. Turneringens webbsida: http://sent2014.crochess.com/ 

 Veteran-SM 2014 – Borlänge 2014-07-11—20. Gamla åldersgränser (60/50+ herrar/damer). 20 + 64 

deltagare. Segrare Nils Åke Malmdin resp. Jörgen Alfvén. http://www.schack.se/?page_id=15049 

 Lag-VM 2014 – Vilnius 2014-07-12—22. SM-kollision! Inget svenskt lag. Nya åldersgränser 50/65+ (öppen) 

samt 50+ (damer) . Mer information på 

http://www.fide.com/images/stories/FIDE_Calendar_2014/World_Senior_Team_Chess_Championship_2014

_Regulations.pdf 

 Lag-NM 2014 – Tromsö 2014-08-06—12 – Tänkt premiär för lag-NM har ställts in. Ljummet intresse, inte 

minst på grund av höga logipriser. Arrangören gör nytt försök i Norge 2016. 

 Bent Larsens Minnesturnering – Aalborg 2014-10-13—19 – Premiär 2012; klasser 60/50+ (herrar/damer). 

 Ind. VM 2014 – Katerini (nära Thessaloniki) 2014-10-23--11-05, klasserna 50+ och 65+ för såväl herrar som 

damer. Totalt 139 deltagare (47+92) plus damklassen 25, med båda åldersklasserna i samma grupp.  

Slutsegrare GM Zurab Sturua, Georgien, respektive GM Anatoly Vaisser, Frankrike.   

Bästa nordbor GM Jens Kristiansen, Danmark, (plats 13), respektive Jens Kolbak, Danmark, (plats 15). 

Som enda nordisk dam deltog i 50+ Margarita Baliüniené, Danmark, (plats 19 totalt i gruppen).   

Turneringens webbsida och resultat. 

http://worldseniors2014.fide.com/en/component/turnuva/?task=fileview&kid=94 

http://worldseniors2014.fide.com/en/component/turnuva/?task=fileview&kid=67 

 Veteran-SM i snabbschack 2014 – Östersund 2014-09-20—21. 21 deltagare. Segrare Jan-Olov Lind närmast 

före Helge Wademark och Gunnar Andersson. Resultat: http://chess-results.com/tnr143432.aspx?lan=6 

 SPF:s riksmästerskap i snabbschack 2014 – Viking Cinderella 2014-11-11—12 – Kombinerade mästerskap 

Schack-Bridge-Hjärnkoll; SPF-medlemskap krävs. Endast tio deltagare. Segrare Bo Berg närmast före Nils 

Åke Malmdin och Sven-Olof Andersson. 

Inbjudan/resultat: http://www.spf.se/spf/uploads/Rot/spf_masterskap/2014/InbjudanSchack_2014.pdf och 

http://chess-results.com/tnr151554.aspx?lan=1&art=1&flag=30&wi=821 

 

Tävlingar 2015 

 Lag-VM 2015 – Dresden 2015-02-24—03-04 (fem svenska lag, varav ett i klassen 50+). 87 lag deltog från 16 

nationer, varav 45 i klassen 50+ och 42 i klassen 65+. Från Norden deltog 17 (8+9) lag, med fördelningen 

Norge 6 (4+2), Finland 6 (3+3) och Sverige 5 (1+4). Slutsegrare Slovakien respektive Ryssland (maximala 18 

matchpoäg!). Bästa Norden-lag blev Danmark respektive Finland.   

Turneringens webbsida: http://schachfestival.de/world-senior-team-championship-2015.html 

 Ind. EM 2015 – Eretria (Grekland) 2015-04-29—05-07. Två öppna turneringar med åldersklasserna 50+ 

respektive 65+ och motsvarande indelning för damer i de gemensamma turneringarna. Slutsegrare GM Zurab 

Storua, Georgien, respektive IM Jan Rooze, Belgien, och bästa damer i respektive klass blev WGM Svetlana 

Mednikova, Ryssland, och GM Nona Gaprindashvili, Georgien. Totalt 87 (45+42) deltagare från 27 nationer. 

Bästa nordbor blev Jan Christensen, Danmark, (plats 15) respektive Jan Rode Pedersen, Danmark, (plats 10). 

Inga nordiska damer i deltagarlistorna. 

Resultat etc. via: http://escc2015.chessdom.com/four-new-european-senior-champions-crowned-for-2015/ 

 Lag-EM 2015 – Wien 2015-07-11—19 – Kollision med SM. Det unika här är att efter dispens av ECU 

skedde i den här tävlingen återgång till ”gamla” åldergränserna 60+ för herrar och 50+ för damer. 40 lag 

anmälda, varav sju från Norden med fördelningen Finland 3, Danmark och Sverige 2 vardera. 

Turneringens webbsida: 

http://www.fpx.pt/escc2014/
http://sent2014.crochess.com/
http://www.schack.se/?page_id=15049
http://www.fide.com/images/stories/FIDE_Calendar_2014/World_Senior_Team_Chess_Championship_2014_Regulations.pdf
http://www.fide.com/images/stories/FIDE_Calendar_2014/World_Senior_Team_Chess_Championship_2014_Regulations.pdf
http://worldseniors2014.fide.com/en/component/turnuva/?task=fileview&kid=94
http://worldseniors2014.fide.com/en/component/turnuva/?task=fileview&kid=67
http://chess-results.com/tnr143432.aspx?lan=6
http://www.spf.se/spf/uploads/Rot/spf_masterskap/2014/InbjudanSchack_2014.pdf
http://chess-results.com/tnr151554.aspx?lan=1&art=1&flag=30&wi=821
http://schachfestival.de/world-senior-team-championship-2015.html
http://escc2015.chessdom.com/four-new-european-senior-champions-crowned-for-2015/
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http://www.europechess.org/wp-content/uploads/2015/01/European-Senior-Team-2015_inv1.pdf samt 

http://www.estcc2015.at/ 

 Veteran-SM 2015 – Sunne juli 2015. 42 resp. 27 deltagare i veterangrupperna. Segrare Lars Blomström resp. 

Lars Eric Persson. Resultat: http://www.schack.se/tavling/schack-sm/lottningresultat/ 

 Ind. VM 2015 – Acqui Terme, Italien, 2015-11-09—22. Ålderskategorier i skilda turneringar 50+ och 65+, 

dels öppen klass, dels damklass. Fem svenskar deltog och bäst av dem blev Nils Åke Malmdin. Turneringens 

webbsida: http://www.scaccomattissimo.it/seniores2015/ 

 Veteran-SM i snabbschack – Arboga 2015-09-19—20. 24 deltagare. Segrare Jan-Olov Lind närmast före 

Kaj Andersson och Robert Danielsson. Webbsidor: http://veteranschack.frazze.se/ och  

http://chess-results.com/tnr182270.aspx?lan=6 

  

Kommande tävlingar 

Tävlingar 2016 

 Lagtävlingar – Internationellt  

o Lag-EM 2016 – Sithonia, Halkidiki, Grekland, 2016-04-18—28: http://www.chess2016.org/ 

o Lag-VM 2016 – Dresden, Tyskland, 2016-06-26—07-04: 

http://www.schachfestival.de/images/stories/2016/WSTC/senioren_team_wm_2016_en.pdf 
o Lag-NM 2016 – Fredrikstad, Norge, 2016-09-11—17 (preliminärt) 

  Individuella tävlingar – Internationellt  

o EM 2016 – Yerevan, Armenien, 2016-06-04—14: Information: http://www.europechess.org/wp-

content/uploads/2014/11/REGULATIONS-ESCC-2016.pdf 

o VM 2016 – Marianske Lazne, Tjeckien, 2016-11-18—12-01 

o NM – Senior-NM 2016 - NSF har beslutat att från 2015 uppskjutet NM ska spelas preliminärt under 

oktober 2016 i Sastamala, Finland, i alla tre discipliner (öppen klass, veteraner resp. damer). 

 Individuella tävlingar – Nationellt  

o SM 2016 – Uppsala 2016-07-15—24: http://sm2016.schack.se/ 

o Veteran-SM i snabbschack – Ännu inte utlyst 

 

§ 6 ÅLDERSKATEGORIER I SVERIGE 

 

Vi återkopplar till tidigare hantering av frågan och jämförelser med tillämpningen internationellt av nya 

ålderskategorier, även inom NSF. Däremot varierar tillämpningen fortfarande på nationella nivåer. Danmark? 

FIDE har tidigare aviserat utvärdering efter tre år av den nya åldersindelningen. Så bör då ske efter 2016 års tävlingar 

och det kan finnas skäl att avvakta och med intresse se fram emot vad en sådan utvärdering utvisar. 

 

Beslutas 

- att föreslå oförändrade åldersindelningar för veteraner  – herrar 60+ och damer 50+ - såvitt avser tävlingar i SSF:s 

regi under resten av 2016 och 2017 

- att Kaj via Bent Sörensen efterhör Danmarks erfarenheter med uppdelade kategorier. 

 

§ 7 TÄVLINGSFORM M.M. FÖR VETERAN-SM 

 

a) Ordinarie SM 

Vi återkopplar till tidigare hantering av frågan och noterar att SM 2015 i Sunne genomfördes med av oss föreslagen 

”öppen” SM-grupp med nio ronder (42 deltagare) och en allmän grupp med sju ronder (27 deltagare). Av allt att döma 

har det fallit väl ut, även om SM-tävlingarna kolliderade med Lag-EM för seniorer i Wien, vilket lockade en del av de 

bästa svenska seniorerna/veteranerna. 

 

Beslutas 

- att Veteran-SM även 2017 föreslås spelas med en öppen 9-ronders Schweizerturnering  

- att Veteran Allmän föreslås behållas som en öppen 7-ronders Schweizerturnering.. 

 

b) SM i snabbschack 

Antecknas att senaste SM genomfördes den 19-20 september 2015 i Arboga. Nuvarande tävlingsform får anses OK 

med nio ronder och betänketiden 25 minuter/spelare/parti plus 10 sekunder per utfört drag. 

Inbjudan, resultat m.m.: http://www.schack.se/tavling/veteran/veteran-sm-i-snabbschack-2015/ 

 

Beslutas 

- att intresseanmälningar snarast bör inhämtas för 2016 års arrangemang  

- att Kaj tar fram förslag till annons på SSF-webbsidan. 

http://www.europechess.org/wp-content/uploads/2015/01/European-Senior-Team-2015_inv1.pdf
http://www.estcc2015.at/
http://www.schack.se/tavling/schack-sm/lottningresultat/
http://www.scaccomattissimo.it/seniores2015/
http://veteranschack.frazze.se/
http://chess-results.com/tnr182270.aspx?lan=6
http://www.chess2016.org/
http://www.schachfestival.de/images/stories/2016/WSTC/senioren_team_wm_2016_en.pdf
http://www.europechess.org/wp-content/uploads/2014/11/REGULATIONS-ESCC-2016.pdf
http://www.europechess.org/wp-content/uploads/2014/11/REGULATIONS-ESCC-2016.pdf
http://sm2016.schack.se/
http://www.schack.se/tavling/veteran/veteran-sm-i-snabbschack-2015/
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§ 8 NM 2016 (uppskjutet från 2015) samt 2017 

 

Antecknas att NM-tävlingarna 2015 blev uppskjutna till 2016 och att de enligt uppgift ska genomföras 22-30 oktober 

2016 i Sastamala, Finland, i alla tre discipliner (öppen klass, veteraner resp. damer). 

 

Såvitt gäller 2017 noteras att 100-årsjubilerande SSF är intresserat av NM-tävlingarna. Vad gäller Senior-NM 

arrangerades det i Sverige senast 1999 i Karlstad (26 deltagare; segrare Erling Kristiansen, en halv poäng före Svein 

Johannessen m.fl.). 1999 var det också 100-årsjubileum för NSF. Under hand lär intresse ha anmälts från Växjö SK för 

NM-arrangemang 2017 i samband med Visma Chess Tournament i juni månad. 

 

§ 9  EKONOMI 

 

Sven-Olof återkopplar till de specificerade budgetäskanden vi i Veterangruppen under hösten 2015 kommit överens 

om att lägga fram till SSF via Elitkommittén (EK). Se Bilaga 2. 

I sammandrag gällde det ca 62 tkr (minimum 25 tkr) + ev. elitsatsningar och administrativa kostnader 

- Lagtävlingar – 22 tkr (Anmälningsavgifter VM 15+ EM 5+ NM 2) 

- Individuella tävlingar – 37 tkr (GM i VM 15+ EM 7+ NM 15) 

- Elitsatsningar – x (GM i lagtävlingar, antal = x)  

- Arrangemangsbidrag – 3 tkr (Veteran-SM i snabbschack) 

- Övrigt – x (Administrativa kostnader)     

Den preliminära veteranbudgeten för 2016 som förelades EK var 13 tkr och därefter har inget hörts om CS 

ställningstagande.  Noteras att fråga ställdes den 7 februari om bl.a. detta till SSF-företrädare utan något besked.  

Vi noterar också medlemssituationen inom kretsen veteraner/seniorer och analys enligt nedan: 

 

VETERANER/SENIORER i SSF 2014 

Ålder Män Kvinnor Totalt 

50-59 878 48 926 

60-64 335 22 357 

65+ 921 27 948 

Summa 2 134 97 2 231 

Ovanstående betyder att antalet 60+ är 1256 män och 49 kvinnor, summa 1305. Utgår vi från FIDE:s nya 

seniorbegrepp 50+ blir det 2134 män och 97 kvinnor, dvs. totalt 2231 medlemskap som skulle hänföras till kategorin 

seniorer/veteraner.  Detta kan ställas i relation till totalt antal medlemskap i åldern 26+ enligt SSF:s senaste 

verksamhetsberättelse, som utgör 3639. Härav faller alltså 61 % inom den nya senior-/veterankategorin. 

Även om SSF betraktas som ”ungdomsförbund” så hanteras alla kategorier spelare. Och budgetmässigt lär veteranerna, 

vare sig gränsen dras vid 50+ eller högre ålder, själva generera tillräckligt med pengar för att skapa tillfredsställande 

utrymme för veterangruppens äskanden. Rent matematiskt genereras 490 820 kr (2231 x 220) som medlemsavgifter till 

SSF i åldern 50+ och begränsar vi oss till 60+ blir det 287 100 kr (1305 x 220). Och vad gäller SM-tävlingar genereras 

sannolikt ytterligare betydande överskott, även om administrativa kostnader av olika slag ska beaktas.    

 

§ 10  ORGANISATIONSFRÅGOR 

 

Sven-Olof återkopplar till tidigare redovisat besked via Cajsa Lindberg, ordförande i SSF:s klubbschackskommitté, 

från senaste CS-mötet, citat:  

”Vi bestämde oss för att flytta över veterangruppen till klubbschackskommittén. Jag är som du kanske vet ordförande i 

klubbschackskommittén och vi har även flyttat in damgruppen där. När det gäller rena elitfrågor för damerna är det så 

klart elitkommitténs ansvar men damschack i största allmänhet hanteras av damgruppen. Jag kan tänka mig att man 

skulle kunna se på veterangruppen på samma sätt men det kan vi ju prata om. Jag tror annars styrelsens uppdrag var att 

hela er verksamhet följer med till klubbschackskommittén.” 

 

I Veterangruppen har vi därefter haft e-postdialog och följande reaktion har redovisats – utan något svar ännu från 

SSF-företrädare: 

1) Överraskande med den plötsliga organisatoriska förändringen av ”veterangruppen”. Och detta utan någon som 

helst förhandshint av SSF-ordföranden eller annan om denna tanke så vi fått chansen att tycka till i 

veterangruppen. OK att veteraner är såväl bredd som elit men i grunden är det nog inte klubbschacksnivå våra 

frågor gäller utan tävlingsnivå på elit och bredd (SM, NM samt VM/EM i lag och individuellt) och i skilda 

kategorier veteraner, 50+, 65+ och i förekommande fall damer. Kategoriindelningen har nog inte satt sig utan 
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ska enligt uppgift utvärderas efter årets lag-VM i Dresden. En fråga gäller även om/när Sverige ska anpassa 

sig till NSF och världen i övrigt. Vi har ju fortfarande 60+ för herrar och 50+ för damer i SM-sammanhang. 

2) Hur ser uppdragsbeskrivningen ut för respektive kommitté inom SSF? Finns sådana? 

 

Vi diskuterar med viss indignation över utebliven dialog vad som förevarit, inklusive knapphändig/obefintlig 

redovisning av SSF:s syn på veteranschacket och ekonomiska förutsättningar, inte minst vad gäller GM:s möjligheter 

att delta internationellt i lag och individuellt. Historiskt noterar vi att fr.o.m. 2004 skapades initialt den särskilda  

veterangruppen i stället för en renodlad kommitté och utgjorde en delgrupp inom Tävlingskommittén. 

”Veteranbudgeten” var 2004 på 18 tkr för tävlingar (VM, EM, lag-EM). Åren närmast därefter låg motsvarande budget 

på 23, 20, 24, 32 tkr.  

 

Vid dialog under 2012 med dåvarande SSF-ordföranden om veterangruppens roll och förbundskaptensrollen klarlades 

följande av honom, citat: 

”Jag tror vi alla (inom styrelsen och kanske även schack-Sverige i stort sett) har sett dig som Företrädaren (med stort 

F!) för svenskt veteranschack. Men rent formellt/organisatoriskt kan man dela upp det på två olika delar. Dels 

förbundskaptensrollen där du egentligen bara representerar eliten, även om detta i t.ex. fallet Lag-EM består av alla 

intresserade veteraner. Och sen som generellt ansvarig för veteranschacket, där då fokuset på bredden ligger. FK:n 

ingår som adjungerad i EK med samma rapportering och ansvar som tidigare. Den generella veteranbiten har ingen 

direkt tillhörighet så då får man anse att den ligger direkt under styrelsen (dvs. till mig för rapportering). Om vi sedan 

blandar in NSF:s seniorkommitté så är det ett uppdrag du fått direkt av styrelsen. Jag ser det som mer kopplat till din 

roll som generellt veteranansvarig och rapporteringsmässigt ligger den direkt underställd styrelsen/mig.” 

 

Sammanfattningsvis anser vi i Veterangruppen 

-att – även om vi inte tagit del av något styrelseprotokoll ännu i organisationsfrågan och budgetfrågan – anledning 

saknas att ändra hittills gällande ordning (EK samt i förekommande fall SSF-ordföranden/styrelsen alternativt i dess 

ställe TK, vilket gällt i ett antal frågor) 

- att, om ändring anses befogad, de frågor som aktualiseras är av den art att de av hävd hör hemma inom TK  

- att FK-rollerna liksom hittills bör vara samlade inom en och samma kommitté, alltså även FK för veteraner 

- att vi får del av den övergripande synen på och prioriteringarna för veteranschacket och i vad mån ändring skett mot 

vad som hittills gällt; inkluderande ekonomiska frågor och sett i relation till utvecklingen nationellt och internationellt 

- att uppdragsbeskrivningen för de skilda kommittéerna bör tillkännages, om så inte redan skett någonstans 

- att vi bör få del av en aktualiserad uppdragsbeskrivning för veterangruppen och dess fortsatta existensberättigande –  

eller vår fortsatta delaktighet – detta mot bakgrund av den känsla att bli totalt ignorerade vi samfällt känner och som nu 

accentuerats betydligt med åtföljande effekt på motivationen.         

 

§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Intet att anteckna. 

 

§ 11  NÄSTA SAMMANTRÄDE 

 

Inriktningen är ett möte senare i vår via Skype. 

 

§ 12  AVSLUTNING 

 

Sven-Olof tackar för ett givande och engagerat möte.  

 

- - - - - 

 

Vid protokollet 

 

 

Sven-Olof Andersson 

 

Justeras 

 

 

Håkan Åkvist   Kaj Andersson 
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BILAGA 1 - § 4 b) 
 

 

Sveriges Schackförbund 
Seniorer/Veteraner 

 Sammanträde i Dresden 2015-02-28 

Sammankallande Sven-Olof Andersson 

 

DAGORDNING 

Möte med de svenska deltagarna i Lag-VM för seniorer (veteraner) 
 

Datum Lördagen den 28 februari 2015 

Tid Kl. 16:00-ca 17:00 

Plats Analysrummet, Wyndham Garden Hotel, Dresden, Tyskland 

 

Kallade 

Grupp 50-plussare (4 st) 

Lag 1: Björn Gambäck, Lars Olsson, Erik Alquist, Per Hjalmarsson 

Grupp 65-plussare (19 st) 

Lag 1: Bengt Hammar, Göran Andersson, Ulf Nyberg, Nils Åke Malmdin, Ingvar Carlsson  

Lag 2: Helge Wademark, Peter Carlsten, Sture Gustavsson, Kaj Åke Andersson, Kurt Ekelund 

Lag 3: Sven-Olof Andersson, Roland Lindqvist, Sven Nordenström, Ragnar Nyström, Sören Svensson  

Lag 4: Bernt Åkerblom, Per Johansson, Åke Sandklef, Lennart Forslund 

 

1  Inledning, val av sekreterare, dagordning 

 

2  Minnesanteckningar från föregående möte 2014-04-07 i Sibenik, Kroatien (närmast 

dessförinnan hade vi möten 2013-07-25 i Dresden och 2012-04-03 i Rogaska Slatina) 

 

3 Lagledarnas lägesrapporter från lag-VM – plus tänkvärt för framtiden 

- 50-plussare: Lag 1 Björn 

- 65-plussare: Lag 1 Bengt, Lag 2 Kaj Åke, Lag 3 Sven-Olof, Lag 4 Bernt 

 

4 Organisationsfrågor 

- SSF och veteranschacket samt NSF, ECU och FIDE 

- Ekonomi 

- Hemsidan 

 

5 Seniortävlingar 

- SM 2015 - ”Försök” med Öppen SM-klass (9 ronder) samt Allmän klass (7 ronder) 

- NM, EM, VM, Lag-EM, Lag-VM, Lag-NM (?), Övriga 

- SM i snabbschack 2015 – Arrangör?  

- NM 2016 – Arrangör? 

- SPF:s riksmästerskap i snabbschack 2015  

 

6 Kvällens brainstorming, kl. 20:00 i sal Meissen 

- Time table for the year of FIDE and continental tournaments 

- Age limit for senior tournaments (50+, 60+/65+, women) 

- Number of rounds, beginning of rounds, thinking time 

- Notification of the team line up 

 Deltagare: 

- Herbert Bastian (GER) – FIDE Vice President 

- Johann Pöcksteiner (AUT) – ECU Seniors Tournament Director 

- Team captains and all interested chess players 

 

7 Övriga frågor 

 

8 Avslutning 
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BILAGA 2 - § 9 Ekonomi 

 

BUDGET 2016 – ”Veterankommittén” 

 

Som förbundskapten/veteranansvarig får jag föreslå veteranbudget för 2016 enligt nedan.  

Att märka såvitt avser internationella tävlingar är den nya klassindelningen 50+/65+ som numera införts rent generellt 

såvitt avser FIDE (VM), dock inte lika generellt såvitt gäller ECU. Vad gäller NSF har de en stadgeenlig anpassning 

motsvarande vad som gäller för FIDE-tävlingar. 

 

De dubbla klasserna innebär dels en utökning av antalet tävlingsberättigade i veterantävlingar, dels ett tänkbart större 

intresse bland GM 50+ att delta. Sverige skulle sannolikt kunna ställa ett mycket slagkraftigt lag på benen, förutom 

mycket starka spelare i de individuella mästerskapen. 

 

BUDGET 2016 (preliminära belopp, eftersom inbjudningar saknas och därmed även uppgifter om anmälningsavgifter  

etc.) 

 

- Lagtävlingar – Beräknas liksom senast för anmälningsavgifterna, inkl. FIDE/ECU-avgift 

o Lag-VM – Dresden 2016-06-26—07-04  

 Ny tävling 2014 i Vilnius (inget svenskt lag). 2015-02-24—03-04 i Dresden (5 svenska lag, 

varav ett i klassen 50+). Minst motsvarande beräknas 2016.  

 Beräknad budget = 5x5x50 = 1 250 Euro plus 5x100 = 500 Euro (FIDE); summa 1 750 

Euro = ca 15 tkr  

o Lag-EM – Grekland 2016-04-18—27  

 2014 = 5 lag i Kroatien; 2015 = 1 lag i Wien (kollision med SM i Sunne) 

 Beräknad budget = 2x5x40 = 400 Euro plus 2x100 = 200 Euro (ECU); summa 600 Euro = 

ca 5 tkr  

o Lag-NM – Norge, Fredrikstad 2016-09-11--17 (preliminärt; av Norge föreslagen men av NSF ännu 

inte stadfäst, ny tävling) 

 Beräknad budget = ca 2 tkr (165 Euro per lag) 

 

- ”Elitlag” – Tänkbart med särskild satsning på svenska elitlag i mästerskapstävlingarna? 

o Ska starkast möjliga ”GM-lag” eftersträvas  i de tre skilda tävlingarna och åtminstone i en klass 

(50+?). Det handlar då om 3x5 = 15 spelare. Full kostnadstäckning eller bidrag? 

 Beräknad budget = xxx 

 

- Individuella tävlingar – Vad gäller VM/EM bör visst bidrag beräknas för åtminstone aktiv/aktiva GM som 

önskar delta (anmälningsavgift, resekostnad m.m.). Här bör särskilt  framhållas att Sverige genom Pia 

Cramling skulle kunna hävda sig väl i kampen om VM-titeln för damer – varför inte särskild satsning på 

henne! 

o VM – Marianske Lazne, Tjeckien, 2016-11-18—12-01 

 Beräknad budget = 15 tkr (2 GM) 

o EM – Armenien, 2016-05-25—06-05 

 Beräknad budget = 7 tkr (1 GM) 

o NM – Senior-NM 2016 

 NSF har beslutat att från 2015 uppskjutet NM ska spelas preliminärt under oktober 2016 i 

Sastamala, Finland, i alla tre discipliner (öppen klass, veteraner resp. damer). 2017 lär 

Sverige stå på tur att arrangera. Vad gäller Senior-NM (veteraner) skedde det i Sverige 

senast premiäråret 1999. 

 Beräknad budget 2016 = 15 tkr (2 GM) 

 

- Arrangemangsbidrag 

o SM – Öppna SM i snabbschack 2016-xx-xx (ännu inte utlyst) 

 Bidrag förslagsvis motsvarande förstapriset, rimlig nivå 3 tkr (jfr Östersund 2014 och 

Arboga 2015) 

 Beräknad budget = 3 tkr 

 

- Övrigt 

o Ev. administrativa kostnader 

 Jag noterar att de båda andra förbundskaptenerna tydligen har arvoden budgeterade med 15 

resp. 7 tkr för 2015. Vilken policy gäller för arvodering? Ingår häri även kostnadsersättning 
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(telefon etc.)? Har de bidrag för bevistande av evenemang inom ramen för sina uppdrag? 

Jag har för min del under årens lopp inte haft några dylika förmåner – eller förutsätts eget 

yrkande? 

 Expenser, t.ex. vid ev. träff med ”veterangruppen” eller spelarkonferens i samband med 

lagtävling (1 000 kr) 

 Beräknad budget 2016 = ? (FK-arvode m.m.?) 

 

- Beräknad budget totalt = ca 62 tkr + x (Elitsatsning + Adm. Kostnader) 

 

Särskild motivering 

Det hävdas till och från att veteranerna i allmänhet själva har betalningsförmåga att klara sitt schackspelande – även 

internationellt. Det är en sanning med modifikation och jag kan försäkra att det ses mycket positivt med det i 

sammanhanget ändå relativt blygsamma bidrag som SSF gett genom att svara för anmälningsavgifterna. Vi har 

glädjande nog också nått en hyfsad bredd på lagtävlandet – kanske också i linje med det ökande antalet veteraner. Nu 

är väl veteranerna uppemot 1/3 av totala medlemsantalet seniorer i Sverige. Jag får ofta höra att de genererar en icke 

föraktlig summa intäkter till SSF och förväntar sig att också få någonting tillbaka. Någon form av uppmuntran bör 

också ses som en positiv signal till ungdomar och medelålders – och det ökade tillskottet av titelinnehavare – att kunna 

fortsätta med schackspelandet även när man blir 50/60/65+. Dessutom ligger det i linje med att åtminstone till viss del 

undvika åldersdiskriminering inom seniorschacket (SSF är ju ett ”ungdomsförbund”) och att stödja hälsobefrämjande 

aktiviteter för de äldre inom kategorin seniorer; jfr pensionärsorganisationers program i samarbete med bl.a. offentliga 

organ.  

 

/Sven-Olof Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


