SSF:s tävlingskommitté
Mötesprotokoll 081018
Närvarande: Anil Surender (ordf.), Johan Sigeman, Håkan Winfridsson samt vid protokollet
Mats Eriksson
1. Mötets öppnande.
Förklarade AS mötet öppnat.
2. Dagordningens fastställande.
Fastställdes den utsända dagordningen med något tillägg.
3. Val av sekreterare och justeringsman.
Utsågs ME till mötessekreterare.
Bestämdes att AS som ordförande skulle justera protokollet.
4. Föregående mötesprotokoll.
Noterades att mötesprotokoll från september 2007 saknas. Åtog sig HW att bedriva
erforderliga efterforskningar.
5. Dispensansökan för Angelina Fransson
Förelåg dispensansökan från Växjö SK om att Angelina Fransson, Glasrikets SK, skall få
företräda Växjö SK vid ungdomstävlingar. Tillstyrktes densamma av Glasrikets SK.
Bekräftades interimistiskt beslut att bevilja dispens.
6. Rapport från senaste Cs-möte.
Rapporterade AS att protokollet ligger på SSF:s hemsida. Noterades att Cs gav
Tävlingskommittén i uppdrag att ta fram diskussionsunderlag för eventuella åtgärder vad
gäller SM.
7. Statusrapporter.
Rapporterade ME att
•

EU-mästerskapet i Mureck, Österrike, genomfördes den 5-14 augusti med Jakob
Apéria som ende svenske deltagare. Resultat, 14 år: 19. Jakob Apéria 5 (av 9; 49
delt.).

•

Junior-VM arrangerades i Gaziantep, Turkiet den 2-16 augusti med Drazen
Dragicevic som ende svenske deltagare. Resultat, pojkar: 51-69. Drazen
Dragicevic 6½ (av 13; 109 delt.).

•

Ungdoms-EM arrangerades i Herceg Novi, Montenegro den 14-25 september med
fyra uttagna svenska spelare och som fyra som deltog på egen bekostnad. Resultat,
Pojkar 18: 30. Erik Blomqvist 5 (av 9; 75 delt.); Pojkar 16: 4. Nils Grandelius 6½,
101. Eric Vaarala 3 (113 delt.); Pojkar 14: 82. Jakob Apéria 3½ (110 delt.);
Flickor 18: 18. Inna Agrest 5 (55 delt.); Flickor 14: 70. Jessica Bengtsson 3, 78.
Louise Segerfelt 2½ (82 delt.); Flickor 10: 59. Rina Weinman 3½ (77 delt.).

•

Fyrnationers för pojklandslag skall spelas den 12-14 december, troligen i Lund.

•

Spelarregistret kommer att omarbetas.

Rapporterade JS att
•

Pia Cramling nådde semifinalen i det nyligen avslutade Dam-VM.

•

OS kommer att spelas i Dresden, Tyskland den 12-25 november. Den svenska
insatsen föregås av ett träningsläger och förbundskaptenen JS hyser goda
förhoppningar inför tävlingen.

•

World Mind Sport Games spelades i Peking, Kina den 3-18 oktober med
deltagande av ett svenskt damlag bestående av Christin Andersson, Eva Jiretorn,
Viktoria Johansson, Emilia Horn och Petra Ornstein. Resultat: 12. Sverige 9/20
(28 delt.). Christin Andersson svarade för ett toppresultat med 6 p av sju.

Rapporterade HW att
•

Kadettallsvenskans final genomfördes i Växjö den 15-17 augusti med Rockaden
som segrare.

•

Bokning av resor har gjorts till de ovan nämnda ungdomsmästerskapen.

•

Vänskapsmatchen mellan Finland och Sverige slöt 15-20 till motståndarna efter att
bl.a. tre ynglingar i den svenska truppen ej gått av båten i Mariehamn utan fortsatt
till det finländska fastlandet.

8. Tk – ansvarsfördelning och ändringar.
Signalerade ME sin avgång som förbundskapten för juniorerna efter avslutandet av
pågående arrangemang. Olika möjliga ersättare diskuterades.
Meddelades att JS tills vidare har övertagit Adriana Krzymowskas ansvar för damlaget
efter dennas avgång. Beslöts föreslå Cs att denna sammanslagning görs permanent.
Beslöts påminna Cs om behovet av att utse en ersättare efter Adriana Krzymowska i
Nordiska SF:s damkommitté.
Diskuterades överföring av ansvaret för Junior- och Kadettallsvenskan till Skolkommittén,
vilket skulle göra Tk till en renodlat internationell elitkommitté, med reservation för
placeringen av SM.
Uppdrogs åt AS att samråda med Sven-Olof Andersson om veteranfrågornas framtida
placering.
Uppdrogs åt AS att ansvara för budget och budgetuppföljning.
9. SM.
Diskuterades SM-tävlingarna och därvid främst de ökade svårigheterna att rekrytera
arrangörer och det fallande deltagarantalet.
Konstaterades att SSF:s handhavande av SM ligger splittrat på flera olika händer och att
framför allt värvandet av nya arrangörer behöver prioriteras.
Noterades att deltagandet låg över 900 starter så sent som 2004 och att en möjlig
förklaring till de båda senaste årens svaga deltagarsiffror är att marknadsföringsansträngningarna varit skäligen svaga.
En bidragande orsak till att färre vill arrangera SM kan vara svårigheter att göra ett gott
ekonomiskt resultat till följd av de dryga kostnaderna för SM-gruppen. Det är också
möjligt att vi från centralt håll behöver ”odla” framtida arrangörer och hålla frågan
levande.
10. Bidragsansökningar.
a) Manhem Open 2008. Beviljades SS Manhem 15 000 kronor förlustgaranti för sagda
turnering. ME deltog ej i beslutet.

b) Sigeman Chess Tournament 2009. Beviljades Limhamns SK ett bidrag om 40 000
kronor för denna turnering. AS och JS deltog ej i beslutet. Tävlingen spelas den 1-10
juni.
11. Ekonomisk uppföljning.
Rapporterade AS att vi för verksamhetsåret 2008 ligger cirka 50 000 kronor sämre än
budget.
12. Budget 2009.
Diskuterades och justerades av AS uppgjort budgetförslag inför Cs-mötet. AS åtog sig att
sammanställa det justerade budgetförslaget för synpunkter.
13. HW:s resebokningar.
Beviljades HW 400 kronor i telefonersättning för arbetet med resebokningar under 2008.
HW deltog ej i beslutet.
14. Inför nästa Cs-möte.
Beslöts att vid nästa Cs-möte
•

Föreslå att ny förbundskapten för juniorer utses.

•

Påminna om att ny ledamot i Nordiska SF:s damkommitté behöver utses.

•

Rekommendera Cs att utse JS till förbundskapten för såväl herrar som damer.

•

Förorda en tydligare styrning av Cs:s arbete med SM.

15. Övrigt.
Diskuterades i korta drag Tk:s möjligheter att utnyttja Tidskrift för Schack.
16. Nästa möte.
Bestämdes nästa möte till den 20 december i Malmö eller Lund.
17. Mötets avslutande.
Förklarade AS mötet för avslutat.
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